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Úvod

Základním předpokladem kvalitního a uspokojujícího života je dobrá psychická kondice 

jednotlivce. Jedině tehdy je člověk schopen dostatečně odvádět pracovní výkony a dobře 

vykonávat své povinnosti. Povolání policisty je považováno za jedno z nejnáročnějších 

zaměstnání z hlediska výskytu traumatizujících událostí, specifika policejní práce zapříčiňují, 

že policisté musí často čelit situacím, které u většiny lidí způsobí hluboký emocionální otřes. 

Na policisty jsou zároveň kladeny i nároky pracovní, morální i jiné, což v některých 

případech může vést k potížím vyrovnat se s těmito krizovými stavy. Časté zprávy 

o sebevraždách policistů jsou toho bohužel smutným důkazem. Navíc s narůstajícím životním 

tempem ve společnosti se zvyšuje i množství obtížných situací, se kterými se policisté musí 

ve své práci potýkat a dá se předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat.

Naštěstí již dochází k překonávání předsudků o tom, že policista nesmí v žádné situaci 

projevit slabost nebo pohnutí. Naopak je v poslední době kladen důraz na péči o policisty, 

kteří prožili traumatickou událost nebo mají obtíže vyrovnat se se stresem a objevily se u nich 

problémy s tím spojené. 

Proto byl v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a v rámci 

zkvalitnění péče o lidské zdroje vytvořen systém zabývající se poradenstvím a péčí 

o  policisty, kteří prožili traumatizující událost. Byly využity zkušenosti policejních sborů 

zemí Evropské unie a navázalo se na bohatou síť psychologických pracovišť fungujících 

u Policie České republiky. Vznikl systém decentralizovaných týmů posttraumatické péče 

o policisty a zároveň došlo ke zřízení anonymní telefonní linky pomoci v krizi, přičemž bylo 

využito služeb nejen psychologů, ale i vyškolených odborníků z řad policistů přímého 

výkonu, pedagogů nebo duchovních.

Ve své bakalářské práci popíši jednotlivé negativní aspekty policejní práce a rizika s ní 

spojená jako jsou stres, trauma, posttraumatické poruchy a krize. Objasním metody a techniky 

péče, která je poskytována v případě výskytu těchto negativních jevů, a to jak postupy 

vycházející z prací odborníků, tak i způsoby, kterými může poskytnout pomoc nadřízený, 

profesní kolega nebo životní partner. Dále  bych chtěl popsat a vyhodnotit současný stav 

posttraumatické péče o policisty a policistky u Policie České republiky a srovnat 

problematiku se situací v zahraničí. Na závěr se pokusím navrhnout optimální metody 

posttraumatické péče o policisty.
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1 Stres

Stres lze definovat jako nespecifickou reakci organismu na jakýkoli nárok (zátěž) spočívající 

v mobilizování obranných mechanismů a energetických rezerv. Stres lze také popsat jako 

ohrožení organismu v důsledku nadměrných požadavků na fyziologické a psychické 

adaptační rezervy.

S pojmem stres souvisí úzce anglický termín coping with (zvládání), který zahrnuje 

racionální způsoby vyrovnávání se s psychickou zátěží a úzkostí, schopnost zvládat různé 

překážky. Vyjadřuje různou míru adaptability jedince, tedy míru schopnosti adaptovat se na 

změnu podmínek.

Stav stresu se projevuje v symptomech tzv. adaptačního syndromu, což je reakce na zátěž 

probíhající ve třech fázích:

1. Fáze poplachová (alarmová) – náhlé přerušení vnitřního prostředí organismu, které je 

doprovázeno silnou excitací, především sympatické soustavy a zvýšením sekrece 

hormonů dřeně nadledvinek.

2. Fáze rezistence – adaptace na stres je maximální, organismus si na stresující faktor 

zvyká.

3. Fáze vyčerpání (exhausce) – získaná rezistence je nedostatečná, nadměrnou intenzitou 

stresu dochází k celkovému selhání adaptační a regulační schopnosti organismu. 

Výsledkem takového selhání může být vážné ohrožení zdraví, života. [14]

1.1  Druhy stresu

Stres tedy může znamenat vystavení vnějším silám nebo tlakům, ale také pozitivní nebo 

negativní závislost na vlivu vnějších sil. Rozlišujeme eustres a distres.

 Eustres – normální, aktivující stres, který nás motivuje k tvořivým změnám aktuálně 

nevyhovujících vnějších i vnitřních podmínek a po kterém zavládne nová vyváženost.

 Distres – škodlivý, negativní stres, jedinec zažívá pocit nejistoty, cítí přetížení, 

zoufalství, bezmoc a ztrátu.

Oba typy stresu jsou stejné svojí chemickou povahou, ale liší se reakcí jedince na ně. 

Zatímco u eustresu zažíváme příjemné napětí a po něm radost z dosažení cíle, u distresu 

začneme ztrácet pocit jistoty a adekvátnosti

 Činitel působící zátěž se nazývá stresor. Odpovědí organismu na stresor je stresová 

reakce. Stresory lze rozdělit na:

1. Fyzikálně-chemické – veškeré nepříznivé podmínky prostředí ve kterém žijeme
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2. Úkolové – pocházející ze způsobu řešení úkolů, za které je jedinec zodpovědný, jaký 

postoj k nim zaujímá, jak je dokážeme zorganizovat

3. Myšlenkové – vznikají z pohledu na sebe, druhé lidi, svět a situace, do kterých se 

člověk dostává, ze subjektivního výkladu vnějších událostí, jejich prožívání a od toho 

odvozené chování.

4. Sociální – souvisí s  komunikací s druhými lidmi a se vztahy

V typologii různých stresorů lze užít škálu 0–100 bodů. Události hodnocené 100 body 

jsou nejtíživější, záleží ovšem na každém jedinci individuálně, jaký význam události přikládá:

100 bodů:       smrt partnera, vlastní pocit smrtelného ohrožení

80 bodů: nechtěný rozvod, vězení, únos, přepadení, úmrtí blízké osoby

70 bodů: vážný úraz či stav těsně po něm

60 bodů: delší nemoc s vědomím následků

50 bodů:         ztráta zaměstnání, odchod do důchodu, změna zdravotního člena rodiny

40 bodů: těhotenství v rodině, sexuální potíže, přírůstek v rodině, změna

zaměstnání, změna finančního stavu, smrt přítele, přeřazení na jinou práci

30 bodů: neshody s partnerem, půjčka peněz, změna postavení v práci, odchod dítěte 

z domu

20 bodů: vstup do školy, ukončení školy, změna zvyklostí, konflikt s nadřízeným,

změna bydliště, dovolená, vánoce

Schéma je pouze orientační, celkově však platí, že pokud jedinec dosáhne v kratší době (týden 

až čtrnáct dnů ) více jak 200 bodů, je vážně ohrožen stresem a měl by se událostí zabývat.

Větší skupiny obyvatel pak ohrožují stresory jako jsou:

 přírodní katastrofy na velkém území;

 epidemie, pandemie, endemie nemocí;

  pobyt či hrozba koncentračního tábora nebo vyhlazovacího tábora;

 lokální katastrofy;

 vliv masových akcí některé skupiny obyvatel na jiné.

Stresová reakce je vývojově starý mechanismus, vyvíjela se v době, kdy převažovaly 

fyzické stresory (nedostatek potravy, hrozba napadení šelmou apod.). Vývin stresové reakce 

tak měl zvýšit šance na přežití. Jistá míra stresu je tedy pro organismus stimulující a vhodná. 

Stresová reakce chrání před nebezpečím, neboť

 přímo upozorňuje na nebezpečí;

 dostává tělo i mysl do pohotovosti – poplachové reakce;
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 udržuje ve stavu pohotovosti.

Tlak však nesmí být příliš intenzivní (traumatický zážitek) nebo nesmí trvat příliš dlouho 

(chronický neřešitelný stres). Zvyšování stresu za určitou hranici pak již organismus 

poškozuje, stejně jako dlouhodobá aktivace energeticky náročné stresové odpovědi. 

Výsledkem mohou být rozličné poruchy, a to jak psychické (deprese, posttraumatická 

stresová porucha, některé úzkostné poruchy), tak i somatické (určité typy žaludečních vředů, 

poruchy imunity, kardiovaskulární choroby).[5,6,9,16]

1.2 Změny při stresové reakci

Při stresové reakci dochází ke zvýšení okysličení krve (zrychlí a prohloubí se dech), zvýšení 

dodávky živin a kyslíku do tkání, přesunutí krve do svalů a mozku (sníží se krevní průtok 

okrajovými částmi těla a trávicím ústrojím), dochází k vypnutí nepotřebných dějů, které 

spotřebovávají energii (zpomalí se trávení), dojde k zostření vnímání (rozšíří se zorničky), 

svaly se připraví na rychlý a intenzivní výkon (zvýší se svalové napětí). K popsaným změnám 

dochází v organismu vlivem tzv. sympatického nervového systému (sympatikus) a část 

nadledvin. Nervová vlákna sympatiku vycházejí z míchy, kde jsou pod kontrolou mozku, a po 

přepojení končí v řadě orgánů (průdušky, srdce oči, střev a žaludek, krevní cévy). V těchto 

cílových orgánech se aktivují výše pospané změny vyplavením látek noradrenalinu, 

adrenalinu a dalších hormonů, jejichž vyplavování vede k uvedeným změnám.

Schopnost ukončit stresovou odpověď je velmi důležitá, probíhá také pomocí hormonů. 

Pokud je zpětný signál ukončují stresovou reakci  nedostatečný nebo je k němu mozek méně 

citlivý, dochází k přetrvání stresové reakce, což je pro organismus vyčerpávající. [9]
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2 Psychické trauma

Každý jedinec zažije během svého života řadu stresujících situací, ne každý se však setká 

s traumatickou událostí. Událost se stává traumatickou, když z různých důvodů překročí 

schopnost člověka emočně ji zvládnout. Definice traumatické události se nachází 

v mezinárodních systémech, které třídí poruchy a nemoci a také jejich příčiny. Některé státy 

včetně České republiky se řídí 10. revizí Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), kterou 

vytvářejí odborníci pod vedením Světové zdravotnické organizace, ostatní státy používají IV. 

verzi Diagnostického a statistického manuálu (DSM-IV), který vzniká v USA.

Podle MKN-10 má traumatická událost „výjimečně nebezpečný nebo katastrofický 

charakter“ a vyvolala by „hluboké rozrušení téměř u kohokoli“ ; podle DSM-IV jde o takovou 

událost, při níž „právě došlo k usmrcení někoho jiného, kdy hrozila smrt nebo kdy došlo 

k těžkému úrazu nebo ohrožení fyzické integrity vlastní nebo jiných“ a kdy jedinec reagoval 

„intenzivním strachem, beznadějí nebo hrůzou“ .

Extrémním prožitkem může být postižen každý člověk. Obzvlášť zvýšené riziko existuje u 

povolání, které se zabývají nehodami, katastrofami, kriminalitou apod., tedy i u povolání 

policisty. [1,9]

2.1 Vznik traumatu

Psychické trauma vzniká působením jednoho extrémně stresujícího zážitku nebo 

dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

1) příčina je pro jedince vnější;

2) je pro něj extrémně děsivá;

3) znamená bezprostřední ohrožení života nebo tělesné integrity;

4) vytváří v jedinci pocit bezmocnosti.

Podstatou traumatu je, že působením vnějšího činitele jsou poničeny psychické 

a biologické adaptační mechanismy jedince. K tomu dochází tehdy, když vnitřní  a vnější 

zdroje již nejsou schopny vyrovnat se s ohrožením. Stresující událost je vnímána odlišně, než 

událost traumatizující. Existuje jasný rozdíl mezi stresem a traumatem a tento rozdíl 

traumatizovaný člověk zřetelně vnímá. Děsivé zážitky zaplavují a paralyzují systém 

sebeobrany, ničí pocit vnitřní kontroly a kompetence. Traumatická reakce vzniká v okamžiku, 

kdy je člověku tváří v tvář extrémní hrůze znemožněna smysluplná reakce a on se ocitá ve 

stavu totální bezmoci.
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Je vlastně reakcí na bezmocnost. Není-li možný útěk nebo útok, dochází k dezorganizaci 

obvyklých komponent obvyklé odpovědi organismu na nebezpečí a tyto komponenty mají 

tendenci přetrvávat dlouho po skončení stavu skutečného ohrožení. 

Rozpor, který vzniká mezi základními představami a vnímanou realitou, přivádí člověka 

do stavu vnitřního zmatku. Výsledkem může být tzv. disociace, tedy oddělení různých 

duševních procesů, které normálně fungují ve vzájemné integraci. Jedinec se tak nevědomě 

chrání před přívalem silných emocí, které by pravděpodobně nedokázal udržet pod kontrolou. 

Traumatizovaná osoba si do detailu vzpomíná na celou událost, ale bez jakéhokoliv emočního 

doprovodu, nebo zažívá intenzivní emoce bez jasné vzpomínky na to, s čím souvisí. 

Symptomy vyvolané traumatem mají tendenci ztrácet vazbu se svým původcem. Pokud 

vzpomínky, které obvykle nejsou volně přístupny vědomí, pomůže vybavit např. podnět 

připomínající trauma, vzniká obrovský emoční tlak. Jedinec může po dlouhou dobu působit 

jako dobře přizpůsobený, za určitých podmínek však hrozí nekontrolovatelná afektivní 

reakce.

Dalším z hlavních rysů traumatu je narušení mezilidských vztahů. Potřeba vztahovat se 

k ostatním roste v situacích, kdy vnitřní zdroje jedince nestačí zvládnout ohrožení. Stabilní 

sociální vazby jsou jedním z faktorů, které mají vliv na míru následků traumatu. Nedrtivější 

dopad má na člověka trauma prožité v izolaci. Bez možnosti sdílení je jedinec připraven 

o jeden z nejdůležitějších zdrojů napomáhajících adaptaci. Traumatická událost však obvykle 

zanechává následky v mezilidských vztazích. Pocit krajní opuštěnosti a bezmoci zasahuje 

později do všech vztahů. Důsledkem traumatu je ztráta důvěry v sebe a ostatní, zranitelnost a 

stud z prožité bezmoci, přetrvává pocit viny.

Psychickou traumatizaci lze obecně rozdělit na tři formy:

 Primární traumatizace – člověk je přímým cílem agrese.

 Sekundární traumatizace – podnětem je blízká zkušenost traumatizací jiné osoby.

 Terciární traumatizace – jedinec není v přímém vztahu k oběti traumatizace, ale je 

v kontaktu s primárně či sekundárně traumatizovanými jako svědek, člen 

perzekuované skupiny. 

Většinu příznaků, které se objevují v důsledku traumatické události můžeme rozdělit do tří 

hlavních kategorií:

1) nadměrné vzrušení;

2) intruzivní příznaky;

3) příznaky stažení, sevření;
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Nadměrné vzrušení je následkem stálého očekávání nebezpečí. Trvalým vzrušením se 

organismus udržuje ve stavu, kdy je schopný bojovat nebo uniknout z ohrožující situace. 

Člověk v takovémto stavu se snadno poleká, reaguje podrážděně i na minimální podněty a trpí 

poruchami spánku. Mohou být u něho shledány symptomy generalizované úzkosti či 

specifických strachů. Zvýšená nervová aktivace způsobuje neschopnost normálně se 

adaptovat změnou vztahu k opakovaným podnětům, to znamená, že jedinec reaguje na každý 

další podnět stejného typu jako na zcela novou výzvu. Zvýšená fyziologická reaktivita bývá 

nejvíce patrná při působení podnětu, který připomene trauma, a projevuje se náhlou 

hyperventilací, tachykardií (abnormálně zvýšená tepová frekvence), třesem, pocením, pocitem 

nevolnosti či mdlobou.

Intruzivní příznaky jsou vtíravé a neodbytné pocity opakovaného prožívání traumatické 

události. Ve dne pronikají do vědomí opakované vzpomínky, ve kterých se minulost stává 

přítomností a člověk se znovu a znovu propadá ke svým děsivým zážitkům. Vzpomínka může 

být vyvolána i zdánlivě nevýznamným podnětem, ale její živost a emocionální náboj je stejný 

jako v původní situaci. Tyto tzv. flashbacky (doslova zpětné záblesky) může člověk vnímat 

jako skutečnou realitu a podle toho se i chovat. V noci se opakují děsivé sny a noční můry. 

Emoce a tělesné pocity úzkosti, strachu nebo studu se mohou objevit i bez konkrétní 

vzpomínky na prožitou událost. Traumatické vzpomínky se liší od obvyklých vzpomínek 

nemožností verbálního převyprávění, nevázaností na kontext a strnulostí obrazu v čase. Také 

traumatické sny jsou jiné než ty ostatní. Mohou se objevit ve fázích spánku, kdy lidé obyčejně 

nesní, a vyjadřují jasné fragmenty traumatické události. Často se opakují v identické podobě, 

vždy s hrozivou živostí, která může ovlivnit chování i dlouho po probuzení. Někdy mohou 

mít podobu nočních můr a děsů, jejichž konkrétní obsah si nelze vybavit. Intruzivní příznaky 

projevující se vzpomínkami, sny či chováním mohou být chápány pozitivně, ale přesto 

vzbuzují děs. Pro traumatizovaného člověka znamenají intenzivní emocionální zahlcení, které 

někdy překračuje hranice zvladatelnosti.

Příznaky stažení, sevření jsou důsledkem situace, kdy byl člověk vystaven totální 

bezmocnosti, nemohl ani utéct, ani klást aktivní odpor, a ocitl se náhle ve stavu strnulosti, 

zkamenělosti, paralyzace. Ze své bezmocnosti mohl uniknout pouze vnitřně - změnou stavu 

vědomí. Situace krajního ohrožení někdy vyvolávají nejen strach a hrůzu, ale i zcela 

paradoxně stavy úplného klidu, kdy strach a bolest mizí. Vědomí registruje události, ale ty 

jako by neměly nic společného se svým skutečným významem. Čas může být prožíván jako 

změněný, obvykle zkrácený, a prožitky mají rysy nereálnosti. Člověk v takové situaci má 
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často pocit, že se vše odehrává mimo jeho tělo, nebo že celá událost je jen součástí špatného 

snu, z něhož se brzy probudí. [9, 14]

2.2 Časový průběh reakce na traumatickou událost

Časový průběh reakce na traumatickou událost se má určité zákonitosti, které ale platí jen 

částečně, protože jednotlivé fáze se překrývají a bývají individuálně různé.

 Fáze omráčení a šoku – („Je jak praštěný,“ říkají lidé“) Trvá od 0 do 24–36 hodin po 

události.

 Fáze výkřiku – („Co se to stalo?“) Trvá do tří dnů po události.

 Fáze hledání a smyslu – („Proč nás to potkalo?“) Trvá od tří dnů až do dvou týdnů po 

události. Zde se mohou vyskytnout některé příznaky, objevující se jako důsledek 

prožité traumatizující události (noční můry, strach, že se událost zopakuje atd.)

 Fáze popření a znovuprožívání – („Třeba se mi to jen zdálo.“) Trvá od dvou týdnů do 

měsíce po události. V této fázi se obvykle rozhodne, jestli jedinec událost postupně 

přijme do svého života nebo se u něj projeví posttraumatická stresová porucha. [15]
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3 Posttraumatické poruchy

Následkem silného traumatického zážitku se u některých jedinců mohou rozvinout tzv. 

posttraumatické poruchy. Psychické a tělesné příznaky vyvolané emocionálním otřesem 

obvykle po několika dnech odezní. Nevymizí-li však do určité doby a naopak myšlenky 

a představy postiženého dlouhodobě přetrvávají – můžeme hovořit o posttraumatické poruše, 

která má charakter nemoci. Mezi posttraumatické poruchy se podle MKN-10 řadí akutní 

reakce na stres a posttraumatická stresová porucha. Jsou-li však příznaky posttraumatické 

poruchy včas rozpoznány, může vhodná pomoc zabránit chronickému průběhu potíží. [1]

3.1 Jedinci zranitelní vůči posttraumatickým poruchám

Zážitek traumatu automaticky nemusí znamenat rozvoj posttraumatických poruch, obecně 

platí, že čím těžší je trauma a větší bezmocnost se mu bránit, tím je pravděpodobnost rozvoje 

vyšší. Posttraumatické poruchy se rozvíjí po závažné životní události u citlivých 

(zranitelných) osob. K rozvoji vede vedle prožití traumatické události i zranitelnost a citlivost 

organismu. Tyto vlastnosti mohou být do určité míry vyvolány dědičnými faktory, určité 

osoby jsou ke stresu méně odolné, což je vlastnost částečně vrozená.

U některých osob se vyskytuje naučená schopnost být vůči stresu odolnější. Naučené 

faktory zahrnují určité životní pohledy na okolí, životní styl, hodnotový systém, předsudky, 

stereotypní způsoby reagování na určité životní situace apod. Tyto faktory hrají podstatnou 

roli v tom, jak vnitřně zacházet s řadou zevních vlivů, lze se naučit jakou strategii použít 

v reakci na ně, jak je interpretovat, jak si vytvořit sebedůvěru k zvládnutí určité situace.

Negativním aspektem při zvládání traumatických událostí jsou iracionální životní postoje. 

Jedinci předurčení ke stresu mají v každé situaci a době nesplnitelné nároky na sebe, druhé a 

okolí a proto častěji podléhají pesimismu. [9]

3.2 Akutní reakce na stres

Obvykle se takto označují fyziologické změny a změny chování a prožívání, které startují 

rychle poté, co se traumatizující podnět objevil nebo v následných 2-3 dnech (Americká 

klasifikace nemocí DSM-IV uvádí dobu trvání poruchy a její vznik v průběhu čtyř týdnů po 

traumatické události, při minimálním trvání dva dny). Symptomy vykazují velkou variabilitu, 

ale typicky zahrnují úvodní stav ustrnutí se zúžením vědomí a pozornosti, neschopností

chápat podněty a dezorientaci.
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Při akutní reakci na stres dále během traumatizující události  nebo po ní dochází 

k následujícím symptomům:

 pocit bezmocnosti, lhostejnost;

 zúžené vědomí s omezeným vnímáním sebe sama a okolí;

 pocit odpoutání od reality, člověk se slyší mluvit jakoby z dálky;

 představy a pocity jsou slabé, vlastní myšlení a jednání je prožíváno jaksi neosobně, 

jakoby mechanicky nebo automaticky;

 derealizace a depersonalizace;

 absence vzpomínek na důležité podrobnosti traumatu.

Rovněž pak můžeme více či méně zřetelně pozorovat tyto změny:

 svalová  napětí, často v celém těle;

 zrudnutí v obličeji i jinde (skvrny na krku u žen);

 zrychlení fyziologických projevů – tep, dech apod.;

 mimika je výrazná a rychle se měnící;

 psychomotorický neklid;

 projevy neobyčejné síly, narušení  koordinace;

 emoce jsou výrazné a jsou i výrazně projevovány;

 převažují smutkové nebo zlostné emoce - křik, nářek, zloba;

 objevují se emoce, které nejsou vzhledem k situaci očekávané – například smích 

v tragické situaci;

 třes rukou, nohou nebo celého těla;

 agresivní projevy, autoagresivní tendence;

 subjektivní zkracování času;

 nesoustředěnost, těkání, zhoršená  schopnost komunikace.

Akutní reakce na stres je porucha přechodná, její příznaky časem samovolně odeznívají. 

V některých případech však může akutní reakce na stres přejít v posttraumatickou stresovou 

poruchu. [9,15]

3.3 Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha (dále PTSD, z anglického posttraumatic stress disorder) se 

projevuje komplexem psychologických příznaků pramenících ze zážitků z mimořádné  

traumatické události. Projevy PTSD jsou často dramatické, sužují postiženého a brání mu 
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přirozeně fungovat. Nejcharakterističtějším projevem je znovuprožívání traumatu

v dotíravých vzpomínkách na událost, které se mohou projevovat jako zrakové, sluchové nebo 

tělesné představy, vtíravé myšlenky apod. 

Trauma přináší pocity hrůzy, extrémního strachu, paniky, silné pocity viny, znechucení, 

hněv, bezmoc, beznaděj, tělesnou i emoční bolest. Po těžké traumatické události má postižený 

snahu vyhnout se situacím, které trauma připomínají. Mohou se dostavit pocity 

depersonalizace, apatie k okolnímu prostředí, potíže obracet se na ostatní, vyjadřovat své 

emoce. Kromě znovuprožívání a emocionálního stažení se objevuje zvýšená ostražitost, která 

se projevuje zvýšeným celkovým napětím, automatickým zaměřením na možná ohrožení, 

potíže s usínáním, povrchním spánkem a častým probouzením se, lekavostí, neschopností 

odpočívat a pohotovostí k emočním výbuchům.

Zaobírání se traumatickou událostí a jejími důsledky může narušovat schopnost 

koncentrovat se, nevyřešený konflikt poutá energii a brání schopnosti řešit současné situace. 

[9]

3.3.1 Typické příznaky posttraumatické stresové poruchy

Typické příznaky posttraumatické stresové poruchy se mohou zpočátku jevit jako součást 

obvyklé reakce na ohrožující událost. O příznacích posttraumatické stresové poruchy 

hovoříme, jestliže tyto příznaky trvají déle než měsíc. Mohou se  projevit bezprostředně po 

události, většinou však s odstupem času, výjimečně až za několik let.

Příznaky posttraumatické stresové poruchy se rozdělují do čtyř hlavních skupin:

1) Rozpomínání na trauma

Nejtypičtějším příznakem posttraumatické stresové poruchy je automatické rozpomínání 

na trauma. Dochází často ke vtírání se vzpomínek na traumatickou událost. Bývají často velmi 

živé, vyvolávají záchvaty úzkosti, vzteku, bezmoci, smutku či pocity odcizení a marnosti. 

Někdy dochází k znovuprožívání traumatu, objevují se děsivé sny související s traumatickou 

událostí, dochází k náhlému znovuprožití hrůzných emocí a vegetativních příznaků bez 

přítomnosti vzpomínek na traumatickou událost. Postiženého přepadají silné pocity úzkosti, 

strach, pláč, smutek, bušení srdce, lapání po dechu apod.

2) Negativní emoční stavy a ztráta pozitivních emocí

U postižených se může objevit pocit ztráty citlivosti, nemožnosti prožívat radost, zažít 

příjemné pocity, vyskytuje se pocit znechucení, nudy, otupělost a naštvání, vyhýbají se 

příjemným aktivitám. Jedinci trpící PTSD nedovedou vyjádřit silné emoce týkající se 

samotného traumatu a  snaží se o jejich potlačení, čímž souvisí potlačení emocí vůbec včetně 
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pozitivních, což může vést k pocitům vyčerpání, únavy, bezmoci a následnému vzniku 

depresí.

3) Zabezpečovací a vyhýbavé chování

Jedinci postižení PTSD se vyhýbají situací a činnostem, které traumatický zážitek 

připomínají. Tyto zážitky vedou k rozvoji nepříjemných pocitů. Typické je i vyhýbání se 

rozhovoru o traumatu, článkům apod. V případě, kdy se vyskytne vzpomínka na traumatickou 

událost, se postižený snaží vzpomínku potlačit a odvést pozornost jinam. Součástí 

neúmyslného mentálního vyhýbání někdy bývá neschopnost vzpomenout si na některé 

důležité aspekty traumatické události – ztráta některých vzpomínek.

4) Zvýšená psychická a tělesná vzrušivost

K dalším typickým příznakům PTSD se řadí zvýšená psychická a tělesné vzrušivost, která 

souvisí s automatickým očekáváním organismu, že se opět něco zlého stane. Stálá úzkost a 

napětí vedou k podrážděnosti. Objevuje se výbušnost, prudkost v chování a ostražitost. Potíže

se soustředěním vedou k horší výkonnosti. Nadměrná bdělost (ostražitost) se projevuje stálým 

napětím a lekavostí. Dostavují se přehnané reakce zejména vůči zvuku, nesnášenlivost 

určitých pachů, zvuků, světel apod. Zvýšená je i tělesná vzrušivost, která se projevuje 

vysokou pohotovostí k biologické poplašné reakci projevující se bušením srdce, tlakem na 

hrudi, pocením, třesem, lapáním po dechu a zrychleným dýcháním, brněním v končetinách, 

závratěmi, pocity na zvracení, bolestmi břicha, hlavy a řada dalších.

3.3.2 Neurobiologie stresu a posttraumatická stresová porucha

Vlivem stresorů může dojít k vychýlení organismu z rovnováhy, ve které se za normálních 

okolností organismus vyskytuje. Organismus na stresory reaguje a snaží se dostat zpět do 

rovnovážného stavu – jedná se o stresovou reakci. PTSD lze chápat jako dlouhodobě 

pozměněnou stresovou reakci na velmi silný stresor. U jedinců s výskytem PTSD v podstatě 

dochází k trvalému očekávání traumatické události a přemrštěné aktivaci stresové odpovědi 

na podněty , které pro ostatní lidi stresující nebývají. [9]
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4 Krize

Způsoby, jakými jedinec postupuje, když zvládá zátěž, se označují jako copingové strategie 

(z anglického to cope vyrovnávat se s něčím, zvládat něco). Je to určitá forma chování, které 

slouží ke zvládnutí požadavků prostředí, znamená vytvoření obranných mechanismů, které lze 

nazvat „životu prospěšné iluze“.  Tyto obranné mechanismy se člověk naučí využívat během 

setkávání se se zátěží, každá zátěž, kterou projde, ho vybaví informací o tom, jaká strategie 

uspěla. Narazí li na situaci, kdy na požadavky prostředí jeho dosavadní způsoby, jak zvládat 

zátěž, nestačí, nastává krize.

 Krize je  normální reakce na nenormální situaci, je to součást života jedince. Můžeme být 

chápána jako subjektivně ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem, potenciálem 

změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu, zrání .

V psychosociální oblasti je krize definována jako důsledek střetu s překážkou, kterou není  

jedinec schopen vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálně za pomoci 

blízkých lidí, zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem.Možný zdroj krize je tedy 

v subjektivním hodnocení životní události a vlastních možností – ne v události samotné. Krize 

je taková situace, kterou jedinec za krizi považuje. [1,13,15]

4.1 Typologie krizí

Klasifikační systém je založen na odstupňování závažnosti krize. Při posunu od třídy 1 ke 

třídě 6 se krize stává závažnější a zdroj stresu přechází od vnějšího k vnitřnímu.

Situační krize

Je definována jako událost, která je spouštěna nepředvídatelným stresem. Převládají zde 

vnější spouštěče – ztráta a její hrozba (ztráta zdraví, ztráta blízkého člověka apod.), nebo 

změna a její předzvěst (změna postavení v zaměstnání). 

Krize z očekávaných životních změn

Tuto krizi je možno vymezit jako předvídatelné procesy růstu a vývoje, které se rozvíjejí 

v určitém časovém období.

Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru

Krize tohoto druhu jsou spouštěny mocnými vnějšími stresory, u těchto krizí může dojít 

ke vzniku psychického traumatu nebo akutní reakce na stres a následnému rozvoji PTSD. 
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Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru souvisí s prací policistů z hlediska 

typologie krizí nejvíc.

Krize zrání, vývojové

Probíhají tam, kde nemohla zdárným způsobem proběhnout krize z očekávaných životních 

změn, jejíž podstatou je reakce jedince na přirozené změny či vývojové úkoly. Přínosem 

vývojové krize, že se jedinec dorovnává do přirozeného toku života.

Krize pramenící z psychopatologie

Postiženi bývají lidé s dispozicí k duševnímu onemocnění, jsou obecně zranitelnější než 

tzv. normální populace. Tito jedinci jsou také  v určitém smyslu hůře vybaveni k tomu zvládat 

zátěž a vývojové nároky. Tato krize má podklad v neřešených nebo provizorně řešených 

vývojových otázkách a je kontinuem předchozí skupiny krizových stavů vývojového 

charakteru.

Neodkladné krizové stavy

Jde o situace, které s sebou nesou vysoký potenciál naléhavosti. Patří sem akutní stavy, které 

mohou, ale také nemusejí provázet probíhající psychické onemocnění. Patří sem akutní 

psychotické stavy, alkoholové či drogové intoxikace a problémy spojené s kontrolou impulsů, 

jako je sebevražedné nebo vražedné chování a nekontrolovatelná zlost a agrese. [15]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.2 Vývoj krize

Vývoj krizového stavu je možné rozfázovat do krátkých stádií, které někdy trvají pár hodin, 

někdy pár dnů:

1. fáze: Jedinec vnímá ohrožení,důsledkem je zvýšená úzkost. Zaktivizuje proto 

obvyklé vyrovnávací mechanismy, což se pro někoho může odehrát v rovině svépomoci, 

někdo hledá pomoc u blízkých lidí. Neosvědčí-li se to, nastupuje druhá fáze (odehrává se 

během minut až hodin, maximálně několik málo dnů).

2. fáze: Neúčinnost vyrovnávacích mechanismů ve fázi 1 vede k dalšímu zmatku. 

Jedinec zažívá pocit zranitelnosti a nedostatku kontroly nad situací. Může se objevit 

ochromení nebo se může pokoušet vyrovnat se situací náhodným způsobem. Pokud úzkost 

přetrvává a řešení se neobjevuje, vstupuje do další fáze (odehrává se v během hodin až 

několika dnů).
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3. fáze: V této fázi se jedinec pokouší o předefinování krize s nadějí, že důvěrně 

známé vyrovnávací prostředky budou úspěšné. Nové způsoby řešení problémů mohou být 

rovněž účinné. Jedinec je obvykle schopen se připustit pocity a dělat rozhodnutí. Může se 

vrátit na předkrizovou úroveň fungování. V této fázi je nejpřístupnější pomoci a krizová 

intervence jako metoda péče je zde plně dostačující, pokud krize neohlašovala hlubší 

problém. Klient v této fázi vyhledá krizovou intervenční péči spontánně.

4. fáze: Vyznačuje se závažnou psychologickou dezorganizovaností. Úzkost a reakce 

na ni se podobají stavům paniky. Objevují se hluboké emocionální a psychologické změny. 

V této chvíli, pokud je zřejmé, že krize vyúsťuje negativně, se může krizová intervence ukázat 

jako nezbytná, někdy na ni naváže psychoterapie. [15]

4.3 Strategie vyrovnávání se s krizí

Vlastní adaptační možnosti jedince a podpora okolí představuje významný potenciál pomoci 

lidem v krizi. Jedná se o tzv. neformální pomoc v krizi, která zahrnuje zejména vzájemnou 

pomoc (podpora rodiny, přátel) a svépomoc. V případě, že tyto způsoby zvládání náročných 

životních situací nestačí, nastupuje odborná pomoc v krizi. Mezi efektivní strategie 

vyrovnávání se s krizí svépomocí patří:

 aktivní přístup k realitě a hledání informací;

 ventilování pozitivních a negativních informací;

 aktivní hledání pomoci u jiných;

 rozdělení problémové situace na části a jejich postupné řešení;

 aktivní vyrovnání se s emocemi a problémy nebo jejich akceptování v případě, že je 

není možné změnit;

 pružnost a ochota změnit sebe samého;

 základy sebedůvěry a důvěry k jiným lidem, naděje, že je možné krizi překonat. [13]

4.4 Odborná pomoc v krizi

Krizová pomoc je komplexem služeb, které odpovídají na jedincův – klientův prožitek vlastní 

životní situace, již vnímá jako neodkladnou a naléhavou ve  a ve stavu nouze ji není schopen 

řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, 

naději a vedení, aby pocítili úlevu, aby se zvýšila jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil 

na předkrizovou úroveň přizpůsobení a žití [15].
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4.4.1 Základní charakteristiky a obecné principy odborné krizové pomoci

1. Princip dostupnosti. Krizová pomoc ke dostupná klientům stále a bez ohledu na 

rozdílnost věku, pohlaví,rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, řeči, 

handicapu a socioekonomického postavení.

Princip dostupnosti lze charakterizovat následujícími kritérii:

 Dostupnost informací o krizové pomoci.

 Bezodkladnost a nepřetržitý provoz – spočívá v možnosti okamžitého kontaktu 

s odbornou pomocí.

 Vnější bezbariérovost – klient by neměl při vyhledávání krizové pomoci 

překonávat žádné překážky.

 Krizová pomoc je poskytována v zařízení i v terénu

 Citlivost s ohledem na rozdíly věku, pohlaví, původu, náboženské a sexuální 

orientace

2. Princip individuality krize. Krizové služby musí být otevřeny každému člověku 

podle jeho vlastního uvážení, velkou překážkou by byla nutnost doporučujících dopisů 

od jiných odborníků. Krizový pracovník by měl pracovat citlivě podle klientových 

potřeb.

3. Princip komplexnosti péče. Krizová pomoc, v případě osobního kontaktu klienta, má 

komplexní charakter. Podle potřeb jedince by se měla dotýkat bio-psycho-sociálních 

i duchovních potřeb.

4. Princip vnitřní bezbariérovosti. Bariérami jsou myšleny nevhodně uspořádané 

vnitřní prostory zařízení (mříže, neosobní nebo příliš honosný interiér), bílé pláště, 

neosobní přístup personálu apod.

5. Princip návaznosti. Na krizovou pomoc by měla, je-li to indikováno, navazovat další 

péče o klienta, podle jeho potřeb a povahy jeho příběhu. Každé krizové pracoviště má 

mít dobře zmapovány možnosti, kam klienta nasměrovat, má mít vypracován postup, 

jak klientovi sdělit doporučení navazujícího odborníka či pracoviště. [15]

4.4.2 Formy odborné krizové pomoci

Je možné specifikovat pět forem krizové pomoci, které spočívají buď v osobním kontaktu 

s krizovým pracovníkem nebo v kontaktu telefonickém:

1. Ambulantní forma. Klient přichází do daného zařízení nebo vyhledá odborníka či 

pracoviště, v jehož náplni je rovněž pomoc lidem v krizi, ambulantní forma může 
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rovněž zahrnovat i krizovou pomoc formou stacionáře – klientovi umožňuje docházet 

domů.

2. Forma hospitalizace. Hospitalizace je většinou krátkodobá (pět až sedm dní) a je 

nabízena klientům, jejichž stav je natolik vážný, že pobyt v domácím či přirozeném 

prostředí by mohl být dočasně ohrožující, kontraproduktivní a s rizikem, že se krizový 

stav bude spíš prohlubovat.

3. Forma terénní služby. Terénní služba má několik podob.

 Výjezd ke klientovi – probíhá většinou v situaci, která je příliš závažná a klient 

není schopen vyhledat pomoc osobně.

 Doprovod klienta 

 Návštěva klienta – např. v nemocnici nebo jiném typu zařízení, kde klient 

dočasně pobývá.

 Forma terénní služby při mimořádných událostech, jako jsou katastrofy

4. Forma krizové pomoci a služby v klientově přirozeném prostředí. Spočívá 

v jednorázové opakované návštěvě krizového pracovníka v domácím prostředí klienta, 

který je natolik indisponovaný, že není v jeho silách osobně krizové pracoviště 

navštívit.

5. Telefonická forma. Telefonická krizová pomoc je soubor metod a technik krizové 

práce s klientem, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu 

s pracovištěm telefonické krizové intervence. Takový kontakt je nezávazný, pod 

kontrolou ho má klient – může kontakt kdykoli svobodně přerušit. Telefonická krizová 

pomoc je založena na principu vysokého stupně bezbariérovosti.

U všech forem jde o kontakt jednorázový či v omezené míře opakovaný. Je ohraničen 

dobou trvání krizového stavu. [15]
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5 Krizová intervence

Krizová intervence znamená zásah v krizi, jsou to techniky a strategie při zacházení 

s člověkem, který zažívá úzkost a jiné přemáhající pocity ze situace, do níž se dostal. V širším 

slova smyslu představuje krizová intervence metodu – uspořádání a návaznost postupů, které 

si kladou za cíl vyřešení současné situace a obnovu sil jedince.

 Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá 

jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit 

a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence 

v jeho chování, zaměřuje se jen na ty prvky klientovy minulosti či budoucnosti, které 

bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klienta podporuje v jeho 

kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly 

a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. 

Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání 

konkrétních překážek, má významný preventivní potenciál.

Krizová intervence se od psychoterapie odlišuje zejména tím, že má charakter poradenství 

v situacích, kdy se jedinec ocitl v krizi (vlivem prožité katastrofy apod.).

Krizovou intervenci může poskytovat poměrně velký okruh pracovníků, důležité je aby 

disponovali poměrně přesně definovanými dovednostmi, které si lze osvojit výcvikem. Není 

tedy záležitostí pouze psychologů a psychoterapeutů, ale i zaškolených laiků a příslušníků 

psychosociálních povolání.

Na účinnost krizové intervence má důležitý vliv místo, kde je poskytována. Pokud je to  

možné, měla by proběhnout blízko místa, kde incident proběhl, protože na kritická místa 

a situace se navážou negativní emoce a toto podmíněné spojení je třeba v průběhu zpracování 

krizového zážitku vyrušit. [1,2,15]

5.1 Principy krizové intervence

 Krize má individuální charakter – pro každého znamená něco jiného.

 Krizový stav je časově omezený, není li úspěšně vyřešen včas nabývá v zájmu udržení 

životní rovnováhy jiných, méně produktivních podob.

 V krizové intervenci hlavní těžiště práce s klientem tvoří řešení problému.

 Jedním z cílů krizové intervence je posílit klientovu kompetenci natolik, aby v řešení 

své krizové situace zvládl co možná nejvíc svým vlastním přičiněním.

 Odborná práce v krizové intervenci je přizpůsobena člověku a jeho situaci.
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 Při práci s člověkem v krizi je nutné se zaměřit na to, kdy a jak krizová situace vznikla 

(blízká minulost).

 V krizi se většinou neocitnul jedinec osamoceně, jeho situace se týká přímo či nepřímo 

celého vztahového systému, v krizové práci je tedy vhodné se zaměřit na celý systém.

 Krizová intervence má mít tam, kde je to indikováno, kontinuitu v další odborné práci 

s klientem.

 V práci s krizovými stavy by měli mít krizoví pracovníci za sebou zázemí týmu, který 

vytváří důležitou základnu pro bezpečí pracovníků i klientů.

Krizová intervence trvá po dobu  klientova krizového stavu. V případě ambulantního 

kontaktu jde zhruba o jedno až tři setkání, mezi nimiž je obvykle několikadenní přestávka. 

Frekvence setkání se domlouvá podle naléhavosti stavu klienta. Krizová intervence se ukončí 

ve chvíli, kdy se klient cítí být schopen svoji situaci konstruktivně řešit – získal užitečné 

nástroje a díky rozšíření sféry možností jsou pro něj dostupnější jeho přirozené zdroje 

podpory.

V případě hospitalizace se osvědčuje trvání pěti po sobě jdoucích dnů. Během té doby  se 

dá bezpečným způsobem i poměrně těžký příběh zpracovat do stádia řešitelnosti. Klient 

během hospitalizace získává šanci si věci bezpečným způsobem uspořádat a přestát nejtěžší 

krizové období v chráněném prostředí. Po ukončení hospitalizace by ovšem kontakt 

s krizovou pomocí neměl skončit. [15]

5.2 Srovnání krizové intervence tváří v tvář a telefonické krizové 

intervence

Krizová intervence probíhá buď telefonickou formou nebo jsou klient a intervent v osobním 

kontaktu. Mezi krizovou intervencí a telefonickou krizovou intervencí jsou určité rozdíly. 

Některé prvky se do určité míry překrývají, ale totožné nejsou. Při telefonické krizové 

intervenci jde pouze o takový kontakt, který je pro danou chvíli nezbytný, je známa pouze ta 

část problému, která je nejnaléhavější a nejzřetelnější. K tomu není nutné znát klientovu 

životní historii, ale jen ty údaje, které jsou pro daný hovor podstatné. Navíc jde o nezávazný 

kontakt, o jehož době, začátku a ukončení rozhoduje klient, který bude také rozhodovat o tom, 

zda se nakonec odhodlá či neodhodlá rozhovořit, zda zavěsí po několika větách nebo 

rozhovor povede až do konce. Pracovník telefonické krizové intervence by si měl být při 

rozhovoru s klientem dobře vědom, jak může být situace pro volajícího citlivá jak obtížné ji 
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otevírat choulostivý problém. Někdy však právě důvěrnost tématu podbarvená např. noční 

dobou či tónem hlasu může být pro pracovníka telefonické krizové intervence zavádějící, 

nabude dojmu, že klient je ochoten k důvěrnému sdělení a je možno se ho ptát otevřeně, 

přičemž tento rozhovor může vést někam, kde se klient nemusí cítit dobře a bezpečně.

Dalším specifikem telefonické krizové intervence délka rozhovoru, která není limitována 

pevnými hranicemi a je podřízena potřebě volajícího. Většina hovorů trvá do 10 minut, 

nejdelší hovory trvají zhruba do 90 minut. V některých případech nedostatku času při 

telefonickém rozhovoru může vzniknout zdroj napětí na obou stranách (např. při naléhání 

klienta na rychlou pomoc), čím víc se pracovník nechá zavalit úzkostí z nedostatku času, tím 

snadněji podlehne panice.

Přístup pracovníka je zhruba stejný jak v telefonické krizové intervenci, tak v krizové 

intervenci tváří v tvář. U telefonické formy musí být pracovník připraven na velkou škálu 

projevů klienta a musí se na ně umět připravit od počátku hovoru. Může se setkat s klientem,  

který linku testuje, volá pro informaci potřebuje hodně mluvit, aby vyplavil svoje napětí, 

potřebuje vyjádřit své emoce atd. Tomu je nutné přizpůsobit pracovní tempo, aktivitu, 

iniciativu.

Nejpodstatnějším znakem telefonické krizové intervence je fakt, že pracovník i klient mají 

k dispozici pouze akustické signály – slovní i mimoslovní, jako je tempo řeči, hlasitost, 

přízvuk, pomlky, zřetelnost smích, pláč, důraz na každém slově, plynulost, výslovnost, 

obecná, hovorová či spisovná čeština, infantilní řeč – možný znak regrese jako odpovědi na 

krizovou situaci, křik (jako obrana, potřeba překřičet, dodat si odvahy). Dále délka sdělení, 

chyby v řeči, přeříkávání se, důraz na určitá slova, mlčení jako projev rozpaků nebo projev 

individuálního času klienta. Do hovoru také občas vstupují různé šumy znesnadňující 

rozhovor, telefonní linka se může porouchat, rozhovor přerušit. V osobním kontaktu 

s klientem je k dispozici daleko více podnětů. Vizuálních, hmatových i čichových. Je možno 

oboustranně vydávat beze slov řadu signálů pomocí gest, mimiky, pohybů a vzdálenosti. [15]
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6 Právní přepisy a normy související s výkonem služby u Policie 

České republiky 

Práci příslušníků Policie České republiky upravují ve vztahu k zadané problematice 

následující zákonné a podzákonné normy.

a) Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. O vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod ve znění zákona č. 162/1998 Sb.,

b) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů,

c) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

e) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 129/2001, kterým se zřizuje systém 

poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům Policie České republiky, 

kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních úkolů

/viz příloha č.1/,

f) Rozkaz policejního prezidenta č. 162/2002, kterým se zřizuje anonymní telefonní 

linky pomoci v krizi /viz příloha č. 2/,

g) Dohoda o účasti osob vykonávajících duchovenskou službu na systému poskytování 

posttraumatické intervenční péče příslušníkům Policie České republiky

/viz příloha č. 3/.

6.1 Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod ve znění zákona č.162/1998 Sb. (dále jen Listina) definuje 

v  hlavě první práva a svobody jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Listina dále deklaruje právo každého na zachování jeho lidské důstojnosti, osobní cti, 

dobré pověsti a ochraně jeho jména, definuje právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života. Listina také zaručuje právo každého na 

ochranu před neoprávněným zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o jeho osobě. [4]

6.2 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zákon definuje práva a postavení příslušníků bezpečnostních sborů, určuje posuzování jejich 

zdravotní a osobní způsobilosti. Ukládá povinnost příslušníků dbát o vlastní bezpečnost 

a ochranu zdraví a povinnost bezpečnostního sboru zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
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příslušníků při výkonu služby s ohledem na rizika spojená s možným ohrožením jejich života 

a zdraví.

Z tohoto zákona rovněž vyplývá povinnost příslušníka zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, o nichž se dověděl při výkonu služby, pokud této povinnosti nebyl zproštěn 

služebním funkcionářem, nestanoví-li zvláštní předpis (např. zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů) jinak. [18]

6.3 Zákon o Policii České republiky

Zákonem o Policii české republiky byl zřízen ozbrojený bezpečnostní sbor s názvem Policie 

České republiky, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. Policie České 

republiky chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, 

vede boj proti terorismu, koná vyšetřování o trestných činech, zajišťuje ochranu hranic, 

ústavních činitelů, jaderných zařízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu atd.

Zákon dále upravuje povinnosti, oprávnění a prostředky policisty, zejména povinnost v 

mezích tohoto zákona provést služební zákrok, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, 

kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek, pokud byl policista k provedení 

zákroku odborně vycvičen a vyškolen.

Policista je dle § 39 tohoto zákona rovněž oprávněn použít zbraň např. aby v případě 

nutné obrany nebo při pomoci v nutné obraně odvrátil přímo hrozící nebo trvající útok vedený

proti jeho osobě nebo útok na život nebo zdraví jiné osoby. [19]

6.4 Zákon o ochraně osobních údajů

Zákon zaručuje právo každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí a

ukládá povinnosti při zpracování osobních údajů. Zákon se  vztahuje na osobní údaje, které 

zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i 

fyzické a právnické osoby. Vztahuje se také na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k 

němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.

Zákon definuje povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 

zneužití osobních údajů. [20]
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7 Posttraumatická péče u Policie České republiky

Z podstaty profese policisty vyplývá zvýšené vystavení náročným traumatizujícím situacím. 

Problematika se mimo policistů stejně tak týká hasičů, zdravotníků, vojáků a dalších 

specifických profesí. 

7.1 Příčiny vzniku traumatu

Nejzávažnějšími zdroji rizik z hlediska vzniku psychického traumatu bývá ohrožení vlastního 

života a fyzické integrity. Pozornost policistů se při výcviku koncentruje hlavně na ohrožení 

plynoucí z kontaktu s živým pachatelem. Mohou se ale setkat i s jinými riziky, mezi která 

patří:

1. Nedostatek kyslíku, dušení. Tato situace může nastat např. při závalu, zřícení 

budovy, zapadnutí do jámy či sutě, topení nebo rdoušení pachatelem trestné činnosti.

2. Extrémní tlak. Riziko extrémního tlaku může vzniká při přítomnosti policisty při 

výbuchu plynu, bomby, granátu, zavalení, případně při zalehnutí skupinou pachatelů, při 

stlačení těla vozidlem. Zdrojem ohrožení je zde tlaková vlna či tlak tělesa, vlivem čehož 

dochází k deformaci tkání. Dalším rizikovým faktorem je tzv. kesonova nemoc, kdy při 

trvalém přetlaku, aniž je jako takový vnímán, dochází k uvolňování dusíku do krve.

3. Riziko z podchlazení, umrznutí. Již malé výkyvy tělesné teploty k výrazným 

změnám fyzické činnosti – klesá látková výměna, objevuje se třes končetin, lapavé dýchání, 

později dochází k omrznutí čí odumírání končetin. Postupně nastupují psychické symptomy, 

zejména nebezpečná je apatie.

4. Riziko z přehřátí. V naších podmínkách se toto riziko vyskytuje zřídka, obecně může 

nastat při akci během požáru, uzavření v těsné, přelidněné místnosti.

5. Krizové situace z nedostatku tekutin. Nedostatek přísunu vody vede k dehydrataci 

organismu a  psychickým změnám vlivem úbytku minerálů, postupně je snižována duševní 

a fyzická výkonnost, nezvratné následky se mohou projevit již po třech dnech žíznění.

6. Krizové situace z hladovění. V policejní praxi se vyskytují jen zřídka. Do 24 hodin 

abstinence jídla se objevuje třes, závratě. Pokud je organismus vystaven hladovění 3–5 dní, 

dochází k poklesu krevního tlaku, snižování hladiny cukru. Pokud jsou v průběhu hladovění 

dodávány minerály v tekutinách, normální organismus člověka umírá po 50–60 dnech. 

Zotavení je možné, pokud tělesná hmotnost neklesne pod 60 % původní hodnoty.

7. Krizové situace podmíněné nedostatkem spánku. V běžné praxi je riziko nedostatku 

spánku malé. Pokud se  vyskytne, je nutné počítat se sníženou výkonností, pozorností, 
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rychlostí reakcí. Již po dvou dnech nevyspání se mohou objevovat změny vnímání a myšlení. 

Po dvanácti dnech nespání dochází k úmrtí. Vhodný je výcvik policisty v tzv. parciálním 

spaní, kdy je schopen v určité omezené době odpočívat [5]

Mimo uvedené situace, se kterými se policista může setkat v průběhu policejní služby, 

bývá zdrojem traumatu také např. použití služební zbraně se smrtelnými následky nebo 

těžkými zraněními, pohled na vážná zranění či případy kruté smrti, brutální vraždy, 

sebevražda kolegy, smrt při výkonu služby, braní rukojmí a únosy, zásahy u teroristických 

útoků, nasazení u hromadných neštěstí a katastrof nebo jakákoli podobná událost, která má 

příliš silný dopad. Vedle těchto situací může být policista vystaven traumatu, jestliže se setká 

s ohrožením života nebo vážným zraněním u vlastních dětí, partnerů, blízkých příbuzných 

nebo přátel. Častým zdrojem problémů bývají i konflikty vnitřní vztahy na pracovišti.

Jmenované situace, při kterých je zejména poskytována následná péče, lze podle okolností 

shrnout do následující tabulky:

Tabulka 1 – Traumatizující události [7]

Policista způsobí sám Policista utrpí: Policista zažije:

smrt nebo těžké zranění 

někoho jiného

např. v důsledku

 použití střelné zbraně

 dopravní nehody

těžké ohrožení života nebo 

tělesné nedotknutelnosti

např.

 hrozba nebo použití 

střelných zbraní proti 

policistům

 policista byl vzat 

jako rukojmí

těžké poranění ve službě

např. 

 vážná dopravní 

nehoda

 po násilném napadení

úmrtí nebo těžké poranění 

jiných osob jako přímý 

svědek události

(především u dětí nebo 

kolegů)

např.

 svědek sebevraždy

 v rámci policejních 

opatření:

1. katastrofy

2. velké škodní události

3. obzvlášť tragické 

delikty
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Traumatizující události, se kterými se policista může setkat, lze také rozdělit podle typu 

zátěže. Hlavní kritérium klasifikace představuje pravděpodobnost, že daná situace může vést 

ke vzniku posttraumatické stresové poruchy. Podle tohoto hlediska lze traumatizující události 

roztřídit do tří skupin:

Tabulka 2 – Traumatizující události podle rizika vzniku PTSD [2]

Základní typy traumatizujících situací Konkrétní příklad

extrémní situace

s velkým rizikem PTSD (téměř každá osoba 

má problémy své zážitky z místa akce 

mentálně zpracovat)

zákroky na místě masakrů a katastrof 

exponované (nenormální) situace

riziko PTSD je nižší (při jejich mentálním 

zpracování se více prosazují i individuální, 

subjektivní hlediska)

použití střelné zbraně

smrt kolegy ve službě

extrémní mrtvoly

vyšetřování smrti dítěte

mimořádné tragické nehody

náročné (zátěžové) situace

riziko PTSD je minimální, (při mentálním 

zpracování těchto okolností dominují 

individuální, subjektivní momenty)

individuálně různé situace, které utkví v mysli 

jako tzv. "osobní pomníčky" (např. náročný 

zákrok vůči dětskému pachateli, 

pronásledování ujíždějícího auta pod 

majákem)

Policisté samozřejmě mohou v mimořádných situacích vykazovat symptomy traumatu. 

Jedná se o běžnou lidskou reakci na nenormální situaci. Tato nadlimitní zátěž způsobuje 

výskyt neobvykle silné emocionální reakce a může negativně ovlivnit schopnost zdravého 

fungování v kritické situaci nebo po jejím skončení. 

Výkon jedince v průběhu kritické události má kolísavý charakter, v případě rozvoje PTSD

dochází v průběhu času k výraznému snížení výkonnosti. Z potíží se většina policistů snaží 

dostat sama. Často bývá významně ovlivněn sociální, pracovní i rodinný život, policista se 

potýká s depresemi, alkoholismem a jinými toxikomániemi. V těchto případech je důležité, 

aby byla poskytnuta preventivní péče, psychoterapeutická intervence, popřípadě i léčba.

U policistů se posttraumatická stresová porucha může projevovat pozorovatelnými 

změnami chování, které vnímá okolí anebo dotyčný sám následujícími možnými způsoby:



26

 zvýšenou citlivostí až přecitlivělostí na nebezpečí (např. zúžené vnímání);

 obavami z budoucích situací, strach ze ztráty kontroly (např. pocit blížící se paniky);

 nápadnými problémy s normami, služebními předpisy i s nadřízenými;

 konflikty v rodině, stažení se do sebe, sociální izolace;

 náhlým abúzem alkoholu nebo medikamentů;

 zdánlivě bezdůvodnou podrážděností a popudlivostí;

 pocitem ztráty smyslu života a smysluplnosti práce a nezřídka i sebevražednými 

náladami. 

Je důležité, aby byl policista, který prošel traumatem, orientován v následujících 

oblastech:

 fungování jedince v období před traumatem;

 vystavení traumatu – jeho typ, trvání, závažnost;

 sociální podpora;

 současný výskyt více poruch (komorbidita) – zejména s ohledem na sebevražedné 

jednání, abúzus drog a neurologické poruchy;

 potenciální simulace či sekundární zisk;

 posttraumatická odpověď.[2]

7.2 Hodnocení dopadů traumatizujících událostí

Předpokladem vytvoření fungujícího systému psychologické podpory policistů, kteří zažili 

traumatizující situaci, bylo zmapování názorů a postojů, které k tomuto problému policisté 

z praktického výkonu služby zaujímají. K získání přehledu směřoval výzkum realizovaný 

katedrou společenských věd Policejní akademie České Republiky, který proběhl v únoru až 

dubnu 2000. 

Výzkumný soubor tvořilo 220 studentů (policistů z praxe) Policejní akademie České 

republiky v poměru 64 % mužů, 36 % žen. 

Složení (dle druhů služeb) bylo následující:

 pracovníci Služby kriminální policie a vyšetřování  (40 %),

 policisté z pořádkové a dopravní služby (35 %),

 ostatní (vězeňská služba, pohraniční policie - 25 %).

Šetření ukázalo, že největší praktické zkušenosti mají respondenti s následujícími 

traumatizujícími situacemi a událostmi: 
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 konflikty a vnitřní vztahy na pracovišti1 (kdy 75 % respondentů uvedlo, že se v těchto 

situacích ocitlo více než dvakrát);

 pohled na těžká zranění (69 % se setkalo více než dvakrát);

 vážné dopravní nehody se smrtelnými následky (53 % více než dvakrát, 24 % 

jedenkrát);

 použití střelné zbraně se smrtelnými následky (5 % více než dvakrát, 11 % jedenkrát);

 braní rukojmích a akce na jejich záchranu (dvakrát - 3 %, jedenkrát - 6 %).

Podle průzkumu se s traumatickou událostí snaží policisté často vyrovnat sami (38%). 

Odbornou pomoc využila jen nepatrná část (2%), toto zjištění bylo dalším impulsem pro 

budování systému péče o policisty po prožité traumatické události. Způsoby pomoci, kterou 

policisté vyhledali, shrnuje následující graf 1.

odborná 
pomoc

2%
jiná pomoc

7%

dobrý přítel
13%

žádná pomoc
38%

partner
21%

kolega
19%

Graf 1 – Způsoby pomoci při vyrovnávání se s traumatickou událostí [2]

                                                
1 Konflikty a vnitřní vztahy na pracovišti neodpovídají definici traumatické události, jedná se spíše o stresovou 
situaci 
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Další dotazování směřovalo ke zjištění, dokdy zážitek traumatizující události odezněl. 

Z grafu 2  je zřejmé, že naprostá většina policistů se s traumatizujícím zážitkem postupem 

času vyrovnala. Otázkou zůstává „kvalita“ vyrovnání se s traumatem, existuje zde možnost 

popření negativních účinků traumatických situací, mnoho jedinců si vnitřně nepřizná, že se 

s určitou situací nevyrovnali.

do 3 měsíců
4%

do 1 měsíce
14%

do 1 týdne
41%

do 48 hod.
36%

trauma stále 
trvá
5%

Graf 2 – Období vyrovnávání se s traumatem [2]

Jedním z mnoha dalších motivů pro budování systému posttraumatické intervenční péče 

byl fakt, že 45 % policistů neměla dle jejich vyjádření (v době výzkumu) možnost v případě 

potřeby využít psychologickou podporu. 

Z šetření dále vyplynulo, že policisté mají zkušenosti s častým výskytem situací, které 

považují za méně traumatizující, a naopak minimální zkušenosti se situacemi, u nichž výrazný 

traumatizující zážitek očekávají, což může vytvářet předpoklady k podcenění či přecenění 

negativních účinků traumatizujících událostí. Z  názorů policistů je také zřejmé, že policisté 

by akceptovali služby krizové intervence zejména po použití střelné zbraně proti člověku.

Dalším důležitým poznatkem byla zjištěná potřeba dostupnosti odborné pomoci 

bezprostředně po traumatizující události a averze vyvolaná pocitem „povinné“ intervence 

v případech, že se policista ocitne v některé z vymezených traumatizujících událostí. [2]

Uvedené skutečnosti byly cenným podkladem pro budování systému intervenční péče pro 

policisty, který nyní funguje. 
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7.3 Teoretické zdroje poskytování posttraumatické intervenční péče 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie společně se snahou zkvalitnit 

péči o policisty a zohlednit náročnost této práce bylo vyvinuto úsilí zavést systém péče 

dostatečně srovnatelný se standardy v členských zemích Evropské unie. Cestou k tomuto 

záměru se stal mezinárodní program PHARE. Ministerstvo vnitra se do něj zapojilo v rámci 

Twinning-Project CZ 98/IB/JH/02 pod názvem Komplexní systém řízení lidských zdrojů pro 

Českou republiku/program odborného vzdělávání pro příslušníky policie a pracovníky 

Ministerstva vnitra České republiky.

Projekt obsahoval dvanáct modulů; posttraumatickou intervenční péčí o policisty se 

zabýval modul číslo 10 s názvem Decentralizovaný tým posttraumatické intervenční péče o 

policisty v souvislosti s akcemi zvláštního nasazení a po traumatizujících zážitcích 

jednotlivých policistů. V rámci tohoto modulu tým řešitelů vytvořil koncepční základ systému 

posttraumatické intervenční péče (vytváření týmu, jejich proškolování, vydávání průkazů, 

informačních materiálů i tvorbu nezbytných právních předpisů). Teoretická příprava systému 

posttraumatické intervenční péče (dále PIP) trvala od počátku roku 1999 do června 2001, kdy 

došlo k jeho zavádění do praxe.

Při budování systému PIP v Policii České republiky byly zohledněny zkušenosti 

policejních sborů různých států Evropské unie a jelikož Policie České republiky má 

dostatečné množství policejních psychologů, bylo rozhodnuto využít vzoru, jenž poskytl 

Svobodný stát Sasko, který čerpal z metody Critical Incident Stress Management.

Interventi PIP v rámci Policie České republiky jsou vyškoleni v metodách Critical 

Incident Stress Management (dále CISM). Tento systém zavedl Jeffrey T. Mitchel původně 

jako přísně strukturovanou metodu založenou na předepsaném postupu, která je  určena 

obětem traumatizujících události z řad záchranářů. Model zavedla i Armáda České republiky 

podobně jako ostatní armády Severoatlantické aliance, na tomto modelu stojí rovněž systém 

PIP Hasičského záchranného sboru České republiky. CISM je upraven pro konkrétní 

podmínky a individuální situace podle potřeb interventů a klientů, dále se dynamicky vyvíjí.

CISM je proces orientovaný na prevenci, který má povahu diskuse, podpory, 

strukturovaného setkání a vzdělávání (informování) ohledně stresu. Nejedná se o terapii, 

psychoterapii, poradenství nebo jakoukoli psychologickou léčbu.
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Rozlišujeme následující opatření v CISM:

1. školení a vzdělávání;

2. individuální krizová intervence;

3. demobilizace;

4. defusing;

5. debriefing;

6. podpora rodiny, organizace, popř. následná péče [1]

7.3.1 Individuální krizová intervence

Individuální krizovou intervenci lze poskytnout přímo na místě traumatické události a to 

následujícími metodami:

 zmírněním podnětů – omezením bezprostředních smyslových vjemů postiženého 

policisty, např. zakrytí zohaveného těla oběti;

 přijetím krize – nechat policistu vylíčit událost, jeho pocity, city, aby mohl skutečnost 

vnitřně přijmout;

 korekcí nesprávně hodnocených vlastních reakcí policisty – vysvětlení, že jeho 

momentální tělesné a duševní obtíže jsou při takovéto události časté a normální;

 vysvětlením stresu a stresových reakcí;

 znovuuvedením do činnosti, případně dalšími opatřeními. 

Později (do 4 týdnů od události) lze s jednotlivcem v závislosti na modelu a době také 

pracovat na defusingu a debriefingu (viz dále). [1]

7.3.2 Demobilizace

Demobilizace se využívá v případě katastrof velkého rozsahu pro profesní skupiny nebo 

krizové štáby. Cílem je dodat jasné a strukturované informace o možných symptomech, 

zvládání stresu, doporučení ohledně dodržování životosprávy atd. Je třeba účastníky akce v co 

největší míře udržet na úrovni tzv. automatického pilota (kdy člověk funguje jako 

automatický stroj bez emočního prožitku a doprovodu), aby mohli efektivně vykonávat 

záchranné a likvidační práce. Demobilizace trvá přibližně 10 minut, poté následuje 20 minut 

relaxace spojené s občerstvením. [1]

7.3.3 Defusing

Defusing se využívá pro události menšího rozsahu nebo tam, kde se debriefing bude dělat 

později (např. u velkých událostí kde nelze debriefing z provozních důvodů ihned provést).
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Cílová skupina je malá, složená z lidí, kteří společně prožili událost (5–10 lidí), homogennost 

skupiny musí být zachována. Doba po události je optimálně 3–8 hodin (max. 18 hodin), dělá 

se bezprostředně po návratu z nasazení, dříve než dotyční opustí služebnu, dokud je zřetelně 

převládají jejich emocionální reakce. Defusing realizují školení členové týmu PIP (lépe ve 

dvou, v praxi obvykle jen jeden). Provádí se v bezpečném prostředí chráněné klidné místnosti 

okolo stolu, bez časového nátlaku, ale ne déle než 20–30 minut (maximálně 45 minut). Je 

důležité vyloučit záměnu situace s vyšetřováním.

Defusing pobíhá tak, že po úvodu (představení, upozornění na důvěrnost rozhovoru) 

dochází k vylíčení situace, účastníci zde vyjadřují co pociťovali během událostí a co cítí a jak 

uvažují nyní. Dále následuje fáze informací, kdy jsou shrnuty vylíčené události, to, že se 

jedná o běžné reakce lidí v nenormální situaci. Dále jsou dána doporučení, jak se chovat, je 

nabídnuta další pomoc atd. Zamýšlený efekt defusingu je ten, že nebude třeba žádné 

dodatečné péče nebo bude potřeba dodatečné péče konkretizována. Kontraindikací je 

skutečnost, že zásah trval příliš dlouho. Cílem defusingu je zklidnění, tedy snížení reakce 

intenzity na stres. Důležité je vytvořit atmosféru pohody a podpory, defusing by měl by posílit 

cítění týmu, jeho členové by měli zažít přijetí ostatními. [1]

7.3.4 Debriefing

Debriefing je strukturovaný rozhovor, využívající potenciálu skupiny. Podstatou debriefingu 

je shromáždit skupinu lidí, kteří zažili identickou traumatickou událost a přimět je, aby tuto 

zkušenost sdíleli a mluvili o svých reakcích. Provádí se teprve tehdy, když kognitivní 

mechanismy pro zvládání fungují (mezi 1. dnem a 4 týdny po ukončení události, většinou 

zhruba 6 –10 dní po akci). Vede jej pouze psycholog/lékař s dostatečnou průpravou 

v technice. Závazné je spolupůsobení kolegů, (např. vyškoleného policisty, zdravotníka,

hasiče). Počet účastníků je 4–20. Počet členů týmu je 3–4 (vedoucí, spoluvedoucí, kolegové). 

Prostorové rozmístění při debriefingu je sezení v kruhu.

Debriefingu se účastní pouze potenciálně traumatizovaní lidé. Skupiny bývají pokud 

možno profesně stejnorodé. Nikdy se neprovádí pod časovým tlakem. Na debriefing má 

navazovat neformální posezení s občerstvením. Mezi pravidla patří např.: účastníky sezení 

jsou pouze ti, kteří se přímo zúčastnili akce, striktní důvěrnost – každý hovoří sám za sebe, 

nikdo nesmí být nucen k hovoru, žádné záznamy, nikdo nesmí opouštět místnost, na hodnosti 

a funkce se nebere zřetel, nekritizují se osoby nebo činnosti, nedělají se přestávky, jsou 

zakázány mobilní telefony, jídlo apod.
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Debriefing  má 7 fází:

1) Úvod – představení týmu, uspořádané sezení, motivace účastníků, stanovení 

očekávání, pravidla, zdůraznění důvěrnosti informací.

2) Fáze faktů (kognitivní úroveň) – po řadě každý sděluje své jméno, funkci, kde a jak se 

dověděl o události, co viděl, dělal, slyšel nebo cítil.

3) Fáze myšlenková (přechod z kognitivní do emocionální úrovně) po řadě každý sděluje, 

jaké myšlenky mu během nasazení běžely hlavou, co bylo první myšlenkou.

4) Fáze reakcí (emocionální úroveň) – otevřená, účastníci libovolně sdělují, co byla pro 

ně nejhorší zkušenost, kterou sekvenci událostí by z paměti nejraději vymazali.

5) Fáze symptomů (přechod z emocionální úrovně do kognitivní) – v libovolném pořadí 

se sdělují reakce nebo změny, které během nasazení na sobě účastníci zpozorovali.

6) Fáze informační (kognitivní úroveň) – zabývá se hlavními stresovými projevy a učí 

způsoby, jak s nimi zacházet a zvládat je, pokrývá hlavní techniky vypořádání se 

se stresem.

7) Fáze opětovného začlenění (re-entry) – příprava na ukončení debriefingu, diskuze 

o následných službách, závěrečné shrnutí, cíle, plány, perspektivy. [1]

7.4 Podpora organizace a rodiny

Psychicky odolný a vyrovnaný kolektiv je základním předpokladem pro zvládání pracovní 

zátěže a odvádění kvalitních výkonů. Proto je v organizaci důležité dbát o kolektiv i po 

psychické stránce. Osoba postižená traumatickým prožitkem by neměla být ve své situaci 

ponechána osamoceně, je důležité vytvořit pracovní prostředí, ve kterém lze nalézt podporu a 

pomoc při zvládání obtížných životních situací. Postižený bývá poznamenán nejistotou a 

narůstajícími pochybnostmi, případně i pocity viny. Mnohdy musel jednat v časové tísni a 

možná ve vysoce nebezpečné situaci, a proto je nejistý, zda jednal správně, nebo zda mohl 

jednat jinak. Má pochybnosti, jak se k němu ostatní kolegové a nadřízení stavějí, jak se budou 

chovat a jak se postaví k případným sporným situacím. Často reaguje i na nejmenší náznaky a 

signály tak, že si je vykládá negativně.

Nadřízený by měl postiženému nejdříve poskytnout určitou ochranu, přistupovat 

k podřízenému citlivě a šetrně. Nadřízený by měl být k dispozici pro rozhovor, aniž by 

zpočátku kladl otázky ve vztahu k bližším okolnostem události, které by mohly působit příliš 

zvídavě. Podle dané situace si vytvoří představu o psychickém stavu policisty a následně ho 

informuje o možnostech pomoci a projedná s ním další postup, aby měl představu, co se bude 
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dít v bezprostřední budoucnosti. Měl by jednat tak, aby byl postižený do celého procesu 

dostatečně zapojen a neměl pocit, že se rozhoduje bez něho.

Takto podobně by se měli chovat i kolegové postiženého, účast a připravenost kolegů 

ochotných vyslechnout ho a podpořit mají velmi dobrý vliv při zvládání zátěže. Samotní 

kolegové by se měli chovat tak, jak by si přáli, aby se v podobné situaci zacházelo s nimi. 

Zvýšená citlivost po traumatizující události může zapříčinit, že neuvážené či letmo prohozené 

poznámky, kterým by jinak nepřikládali žádný význam, mohou způsobit další zhoršení 

psychického stavu. 

Traumatizovaný policista částečně přenáší svůj stav i na nejbližší rodinné příslušníky, 

kteří se vlivem situace cítí nejistí. Dokáží-li vytvořit dostatečně vstřícnou atmosféru, která 

nabízí ochranu a zázemí, pomohou tím postiženému vyrovnat se se situací a traumatický 

zážitek zpracovat, v opačném případě, jednají-li s nepochopením, mohou narušit zdárné 

překonání nepříznivé situace. Rodina a zejména životní partner by měli být ochotni 

k naslouchání, chce li postižený hovořit, ale není dobré se ho vyptávat a naléhat. Zároveň je 

nutné vědět, že se jedinec po prožité události často uchyluje do ústraní a může být těžké 

o zážitku hovořit. Je třeba počkat na vhodnou situaci a poté být k dispozici [7]

7.5 Koncepce posttraumatické intervenční péče v Policii České republiky

Policie České republiky disponuje větším počtem psychologických pracovišť a psychologů 

působících v různých oblastech. Policejní psychologové kromě odborného posuzování osobní 

způsobilosti uchazečů o přijetí do služebního poměru a posuzování vhodnosti uchazečů pro 

výkon řídících a speciálních funkcí poskytují policistům řadu odborných služeb při řešení 

speciálních situací, které vyžadují psychologickou intervenci. Mezi základní úkoly 

psychologické služby u Policie České republiky patří i oblast psychologické péče o policisty.

Garantem odborné a etické kvality psychologické péče o policisty je oddělení psychologie 

a sociologie personálního odboru Ministerstva vnitra České republiky. Do psychologické péče 

o policisty spadají:

 preventivní psychologické služby;

 sociálně psychologický servis;

 psychologické poradenství;

 posstraumatická intervenční péče;

 činnost anonymní telefonické linky pomoci v krizi.

V Policii České republiky systém PIP upravuje interní akt řízení – Závazný pokyn

policejního prezidenta č. 129 ze dne 14. 11. 2001 /viz příloha č.1/. Spolupráci s církevními
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stranami (Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví) upravuje Dohoda o účasti 

osob vykonávajících duchovenskou službu na systému poskytování posttraumatické 

intervenční péče příslušníkům Policie České republiky /viz příloha č. 3/.

V rámci Policie České republiky funguje devět týmů PIP (při správách jednotlivých krajů 

a při Policejním prezidiu), které jsou určeny pro policisty zařazené v působnosti těchto útvarů 

(viz schéma): 

METODICKÝ GARANT
ODDĚLENÍ PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE

ODBOR PERSONÁLNÍ MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

POLICEJNÍ PREZIDIUM
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

SPRÁVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SPRÁVY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

mluvčí týmu – koordinátor
členové týmu:

psycholog, policisté ve výkonu, 
duchovní aj.

mluvčí týmu – koordinátor
členové týmu:

psycholog, policisté ve výkonu, 
duchovní aj.

mluvčí týmu – koordinátor
členové týmu:

psycholog, policisté ve výkonu, 
duchovní aj.

Policisté jsou seznamováni s možností využití intervenčního týmu pomocí tiskovin, 

článků a různých informačních pomůcek, jako např. „Informace pro nadřízení, postižené, 

kolegy, životní partnery“. Propagaci napomáhá i využívání intranetu a internetu na stránkách 

Policejního prezídia a Ministerstva vnitra České republiky. Dále pak jsou k dispozici letáky, 

kde jsou i fotografie jednotlivých členů, aby si policista mohl sám zvolit (např. podle 

osobních sympatií), se kterým interventem by chtěl o svém problému hovořit. Vybraného 

člena týmu může policista kontaktovat:

 osobně;

 telefonicky;

 přes řídící a operační středisko správy Policie České republiky. [1,12]
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7.6 Týmy posttraumatické intervenční péče

Při koncipování PIP byla jednoznačně požadována její dobrovolnost, tzn. dle volného uvážení 

policisty. Dalším požadavkem bylo nelimitovat poskytování PIP pouze  policejními 

psychology, ale širokou nabídkou proškolených pracovníků. Od toho se odvíjí zásady 

uplatňované v těchto týmech:

 tým je nabídkovou službou všem policistům;

 pracuje jako decentralizovaný systém pomoci s různorodou nabídkou vyškolených 

interventů;

 v taxativně vyjmenovaných situacích hromadného ohrožení jsou týmy povolávány 

k plnění úkolů v rámci celé České republiky;

 základním předpokladem fungování uvedené služby je důvěra policistů.

Každý tým řídí koordinátor, kterého navrhne metodický garant a jmenuje policejní 

prezident. Koordinátor každého týmu zajišťuje:

 spolupráci s ostatními týmy;

 eviduje materiálně technické zabezpečení;

 registr členů týmu;

 požadavky na školení, odborný materiál;

 kontaktuje další odborná pracoviště podle zakázky a potřeby policistů.

 Členové týmu jsou navrhováni koordinátorem a jmenováni vždy příslušným ředitelem 

správy kraje Policie České republiky. Další členové v případě rozšíření, doplnění nebo 

personálního přeskupení jsou vybírání formou strukturovaného rozhovoru. Rozhodovat 

o vhodnosti kandidáta na nového člena týmu patří do pravomoci celého týmu. V rámci své 

činnosti v oblasti PIP se členové týmů řídí etickými normami, odbornou kvalifikací, právními 

normami a dále jsou nezávislí ve svých rozhodnutích, konání a personální odpovědnosti 

 V současnosti je vyškoleno 86 interventů – koordinátorů i členů týmu z řad policistů, 

policejních psychologů a duchovních. Všichni interventi prošli výcvikem CISM v rozsahu 

40 hodin. Následné vzdělávání a výměna zkušeností probíhá na pravidelných schůzkách 

koordinátorů týmu PIP a seminářích interventů. Metodická garance a průběžné vzdělávání 

interventů zajišťuje oddělení psychologie a sociologie Odboru personálního Ministerstva 

vnitra České republiky. [1,12]
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Jako příklad práce týmů PIP uvádím počty klientů PIP týmu Správy hlavního města Prahy 

za rok 2004 až 2006, znázorněné v grafu 3:
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Graf 3 – Počty klientů v letech 2004 až 2006, Správa hl. m. Prahy [17]

V následující tabulce je uvedena celková doba, po kterou byla intervence poskytována, 

společně s průměrným věkem klientů a podílem policistů a policistek (průměrný věk 

a pohlaví klienta se vztahuje pouze na individuální intervence) v rámci správy hlavního města 

za uvedené období. Průměrná intervence trvá 120 minut. 

Tabulka 3 – Statistika intervenční péče v letech 2004 až 2006 [17]

Rok
Celkem hodin 

intervence
Průměrný věk klienta Pohlaví

2004 214 33 let 74% M, 24% Ž
2005 148 35 let 75% M, 25% Ž
2006 170 40 let 61% M, 31% Ž

Údaje jsou uvedeny pouze pro názornost, počty klientů se v jednotlivých krajích 

samozřejmě liší. Nicméně z grafu je patrné, že využívání služby meziročně mírně narůstá.

7.7 Telefonická linka pomoci v krizi

Současně se systémem PIP začala 14. 11. 2002 v resortu Policie České republiky fungovat 

anonymní telefonická linka pomoci v krizi, která je oborovou linkou důvěry. Je upravena 

interním aktem řízení – Rozkazem policejního prezidenta č. 162 ze dne 24.10. 2002

/viz příloha č. 2/. Linka slouží policistům, hasičům zaměstnancům Policie České republiky 

a Ministerstva vnitra a jejich rodinným příslušníkům. Je přístupná těm, kteří pociťují tlak 
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životních okolností, mají potíže s jeho zvládáním a chtějí jej řešit, popřípadě funguje jako 

tísňové volání. Anonymní telefonní linka v krizi funguje v nepřetržitém provozu, zajišťují ji 

vycvičení interventi z řad policistů, hasičů, policejních psychologů a učitelů resortního 

školství. Průběžně se provádí analýza hovorů na linku a policisté jsou pravidelně seznamováni 

se zobecnělými daty.

Nejčastější témata hovorů:

 osobní problematika – nadužívání alkoholu, gambling, zdravotní problémy, 

sebevražedné úvahy, existenční problémy, dluhy, úzkosti po traumatizující 

události;

 pracovní problematika – vztahy mezi nadřízeným a podřízeným, vztahy mezi 

spolupracovníky, šikana na pracovišti, korupce a jiná kriminalita;

 partnerská a rodinná problematika – vztah rodičů a dětí,manželské soužití, nevěra, 

rozvod, domácí násilí. [1]

7.8 Syndrom vyhoření

Práce s oběťmi těžkého či mnohonásobného traumatu vyžaduje ochotu čelit popisu hrůzných 

skutečností a také přívalu vlastních emočních reakcí. Intervent může mít předem pevný 

postoj, jasnou motivaci a profesionální výcvik, přesto přicházejí chvíle, kdy je nucen opustit 

neutralitu své pozice a prožívat spolu s klientem zděšení a hrůzu.

Vzhledem k vysoké zátěžovosti terapie posttraumatických stavů je aktuální otázka 

syndromu vyhoření. Jedná se o jakýsi celkový útlum reaktivity, který se může v některých 

případech dostavit. Kdo dlouhodobě trpí syndromem vyhoření, ztrácí zájem o práci, dělá věci 

rutinně, bez přemýšlení a plánování, nemá dost energie, aby citlivě reagoval na problémy 

druhých, cítí se unavený a znuděný. 

Jako obranu vůči takovému stavu je dobré udržet si vědomí, že není v lidských silách 

udělat absolutně vše potřebné a vyřešit všechny problémy. Důležité jsou dobré vztahy v týmu, 

které dávají možnost poskytnout si vzájemně sociální a morální podporu, jsou prostorem pro 

otevřenou diskusi a také pro rozbor chyb a konfrontaci názorů. Pro náročnou intervenční práci 

je nezbytná pravidelná supervize (dohled). Úkolem supervizora není výuka interventa 

v technikách intervence, ale spíše vytvoření přátelského vztahu pro sdílení problémů, pro 

podporu v neřešitelných situacích, ve chvílích pochybností apod. Také pro něj to samozřejmě 

znamená velkou psychickou zátěž. [14]
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8 Posttraumatická péče o policisty v zahraničí

V členských zemích Evropské unie běžně existuje vypracovaný a fungující systém 

poskytování posttraumatické intervenční péče určený příslušníkům policejních sborů. 

Zejména příkladné jsou zkušenosti policejních sborů Francie, Spolkové republiky Německa 

nebo Velké Británie. Společnou myšlenku však každý stát uplatňuje různě. V České republice 

byl využit vzor Svobodného státu Sasko. Dá se říct, že péče poskytovaná u nás, již dosahuje 

evropských kvalit. Zajímavý je i systém uplatňovaný v ve Spojených státech amerických.

8.1 Systém posttraumatické péče Svobodného státu Sasko

Policie Svobodného státu Sasko vytvořila systém posttraumatické péče v roce 1997. Při 

budování systému navázala na fungující síť policejních psychologů, proto nemuselo být 

vytvářeno zcela nové specializované pracoviště. Ve vedení PIP byli vycvičeni stávající 

policejní psychologové. Byly zde vytvořeny tři regionální týmy: Chemnitz, Drážďany a 

Lipsko. Každý tým je složen ze zástupců těchto profesí: policisté ve výkonu, policejní lékaři, 

psychologové, pedagogové a duchovní v různých počtech (podle možností a situace 

v regionu). 

Teoretickým východiskem je metoda Critical Incident Stress Management. Výběr členů 

týmů v saské policii má stanovená závazná kritéria. Činnost týmů je vykonávána v rámci 

pracovní doby nebo po jejím skončení, bez zvláštní finanční náhrady nebo volna, za souhlasu 

nadřízených a za předpokladu zvládnutí pracovních povinností. Pomoc je nabízena formou 

letáčků na služebnách policie. Členové týmu se prokazují speciálními legitimacemi. Osobám, 

které vyhledají pomoc těchto týmů je zaručena diskrétnost. Zjištěné informace z rozhovoru 

lze předat nadřízenému dotyčné osoby (popř. jiné osobě – lékař, psychiatr atd.) jen v případě 

jejího souhlasu. Forma péče poskytovaná intervenčními týmy je většinou krátkodobá, 

jednorázová, v případě potřeby jsou možné výjimky. [1]

8.2 Programy zaměstnaneckého servisu pro pracovníky FBI

V USA poprvé zazněla myšlenka o zavedení psychologické péče výraznějším způsobem 

v roce 1984 po běsnění amokového střelce v restauraci McDonald ve státě Nové Mexiko. Akt 

nesmyslného vraždění a pohled na zmasakrované návštěvníky restaurace vyvolal u většiny 

tehdy zasahujících policistů následné potíže typické pro PTSD. Tím bylo oficiálně potvrzeno, 

že ani policejní profesionálové, procházející jak psychologickým sítem při nástupu, tak 
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psychologickou přípravou během své služby, nemusí být uchráněni před psychickou 

traumatizací.

V USA jsou v rámci péče o zaměstnance poskytovány pracovníkům FBI čtyři základní 

programy. Oddělení péče o zaměstnance poskytuje servis jak přímo pracovníkům FBI, tak i 

jejich nejbližším rodinným příslušníkům. Jedná se o:

1) Zaměstnanecký asistenční program;

2) Církevní program;

3) Stress management (debriefing servis);

4) Podpůrný peer program;

8.2.1 Zaměstnanecký asistenční program 

Zaměstnanecký asistenční program je zaměřen na krátké poradenství v případě osobních 

problémů nepříznivě ovlivňujících pracovní výkon pracovníků FBI. Poradenství je 

poskytováno také rodinným příslušníkům, kteří jsou v souvislosti s výkonem služebních 

povinností některého člena pracujícího pro FBI vystaveni stresu. V rámci programu jsou také 

organizovány různé speciální tréninky pro pracovníky oddělení zaměstnanecké péče, pro 

nadřízené a manažery. Program je realizován oblastními agenty FBI a profesionály v oblasti 

psychologie, je v něm zapojeno zhruba 300 poradců, každé oddělení má jednoho 

koordinátora, který je který je držitelem certifikátu pro danou oblast poskytovaných služeb 

(poradenství, trénink) nebo má odpovídající vzdělání.

Všichni realizátoři programu jsou školeni v poskytování poradenství v oblastech jako 

např. sebevražda, deprese, násilí na pracovišti, krizová intervence, řízení stresu, sdělování 

nepříjemných zpráv, účinky jednotlivých léků, finanční poradenství, trauma, závislosti. Od 

roku 1998 jsou do tohoto programu zapojeni také kliničtí psychologové a psychiatři.

Zaměstnanec nebo kterýkoliv rodinný příslušník může o pomoc požádat přímo některého 

z pracovníků programu. Do daného programu může být pracovník FBI doporučen také svým 

nadřízeným, a to zejména v okamžiku problémů s výkonností. Zaměstnanecký asistenční 

program je poskytován na dobrovolné bázi, pracovník se rozhoduje sám, zda pomoc využije.

[8]

8.2.2 Církevní program

Každé oddělení zaměstnanecké péče FBI spolupracuje s cca dvěma dobrovolnými kaplany, 

celkem jich pro FBI pracuje více než 100. Duchovní mají k pracovníkům volný přístup i na 
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jejich pracoviště. Většinou poskytují pomoc při různých katastrofách (bombový útok, přírodní 

katastrofy) nebo při osobních traumatech (smrt, sebevražda, vážná zranění) Poskytují také 

běžnou duchovní péči, pomoc při řešení rodinných problémů, problémů se závislostmi atd.[8]

8.2.3 Stress management (debriefing servis)

Program Stress management je zaměřen na výuku zvládání emocí vzniklých v důsledku 

traumatizující události. V roce 1995 byly v rámci programu zřízeny oblastní týmy, v nichž 

pracuje cca 100 lidí. Pracovníci týmu (pracovníci ředitelství FBI, kaplani, policejní 

psychologové) jsou speciálně proškoleni v oblasti stress managementu. Tým pracuje na 

incidentech jako jsou smrt nebo vážné zranění zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka, 

přírodní katastrofy, smrt oběti trestného činu atd. [8]

8.2.4 Podpůrný peer program

Podpůrný peer program vychází z předpokladu, že nejlepší pomoc traumatizovanému jedinci 

může poskytnou osoba, které prožila stejnou nebo podobnou (peer – anglicky „kolega“). 

Program je realizován jako čtyřdenní posttraumatický seminář, určený jak agentům FBI, tak 

jejich rodinným příslušníkům. Jeho cílem je setkání lidí s podobnou traumatickou zkušeností 

a učení se dovednostem potřebným pro zvládání podobné situace v budoucnu. [8]
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9 Intervence u traumatizovaných policistů

Posttraumatická péče je v Policii České republiky orientována hlavně na předcházení 

přetrvávajících následků psychické traumatizace. Policisté jsou vystaveni různým 

traumatizujícím situacím zejména podle druhu služby, např. dopravní policista se spíše setká 

s extremní mrtvolou po vážné dopravní nehodě, pořádkový policista může čelit použití 

služební zbraně apod. Hrozba vzniku traumatu je ale nezávislá na druhu zásahu.  Pro všechny 

tyto případy však neexistuje jediná, efektivní forma intervence, je třeba komplexního 

přístupu, obzvlášť v případě hrozícího rizika rozvoje PTSD.

Metoda CISM představuje v podmínkách Policie České republiky relativně nový způsob 

zvládání zátěže pramenící z traumatizujících událostí. Zavádění tohoto modelu do praxe 

probíhá poměrně krátkou dobu a jeho efektivita se projeví teprve postupem času. U CISM je 

kladen důraz na prevenci, nejedná se o psychoterapii nebo poradenství. Poskytování PIP je 

navíc limitováno omezeným počtem interventů, policisté se v mnoha případech domnívají, že

nemají možnost, aby jim byla tato péče poskytnuta bezprostředně po traumatizující události.

Z těchto důvodů policisté často využijí pomoc kolegů, rodiny nebo pomoc nevyhledají 

žádnou. Podpora kolegů, kteří prožili podobnou situaci jako postižený (tzv. peer support), se 

jeví jako ideální, ale může být omezena neochotou nebo nízkou psychoterapeutickou 

„citlivostí“ samotných kolegů. Nejlepší by bylo vytvořit určitý smíšený model, který by 

zahrnoval pomoc kolegů, pochopení nadřízených, podporu rodiny a nakonec samotnou 

odbornou pomoc specialistů z řad policistů. Nadřízení a kolegové by v případě potřeby 

dodržovat některé zásady, např:

 po provedení nezbytných úkonů odvést policistu z místa události;

 upozornit policistu, že má informovat pouze svého nadřízeného, informace nemusí 

poskytovat nikomu jinému;

 poskytnout morální podporu, neupozorňovat na chyby;

 vysvětlit další administrativní kroky;

 informovat člena PIP a požádat ho o konzultaci;

 zvážit riziko sebevražedného jednání;

 seznámit rámcově kolegy na pracovišti s událostí, ujistit se, že zachovají mlčenlivost, 

aby tak chránili kolegu;

 nabídnout policistovi a jeho rodině pomoc, např. při zařizování různých událostí, 

nabídnou dopravu apod.
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Optimální metoda odborné pomoci je individuální krizová intervence, protože klient –

policista může mít zábrany hovořit o svých pocitech a problémech v přítomnosti dalších lidí. 

Tato intervence by měla proběhnout vždy v některých závažných případech, např. po použití 

střelné zbraně proti člověku nebo při zásazích na místě katastrof, samozřejmě podle vlastního 

uvážení policisty, ale bylo by vhodné péči alespoň citlivě a zároveň zřetelně doporučit 

a zdůraznit účelnost pomoci.

Poskytování samotné intervence traumatizovaným policistům vyžaduje často od 

interventa velké pracovní nasazení a předpokládá dobrou znalost problematiky a specifické 

pracovní dovednosti. V počáteční fázi krizové intervence je vhodné postarat se policistův 

pocit bezpečí. Projevuje-li emoce, bylo by chybou tyto projevy brzdit a potlačovat. Pobídky, 

aby se uklidnil nebo vzpamatoval emoce jenom zvýší a prohloubí jeho bezmoc a vztek. Dobré 

je ujistit policistu, že má na své reakce právo a že jsou normální. Často se objevuje neklid, 

nevolnost nebo potřeba se napít a těmto potřebám je nutné vyjít vstříc. Je-li policista silně 

neklidný, nabídneme jednoduché prostředky k jeho zklidnění, např. tím, že ho vyzveme, aby 

se opřel o zeď nebo sedl na zem. Jestliže policista dává signály, že si to přeje, může mu být 

nabídnut uklidňující fyzický kontakt, např. stisknutí ruky nebo dotyk na rameno společně 

s očním kontaktem. 

Další důležitou součástí intervence je komunikace s policistou. Je dobré se vzájemně 

představit, vysvětlit mu, v jaké roli k němu intervent přistupuje, že je tady právě pro něj a že 

má potřebný čas. Poté se intervent může vyptávat na policistovy tělesné pocity, nechat ho 

vylíčit situaci, nabídnout mu občerstvení, deku nebo odpočinek. Dalším krokem je nabídka 

nerušeného místa k rozhovoru, policista si sám zvolí, kam si sedne, nabízet místo zády ke 

dveřím zvyšuje policistovu úzkost. Policista si může zvolit větší nebo menší vzdálenost od 

interventa, než je běžné, toto je nutno respektovat. Intervent by neměl dělat nenadálé pohyby 

nebo být hlučný. Měl by policistovi vysvětlovat vše, co se kolem něho děje, vysvětlit 

pochopení pro zvláštní pocity a projevy, které policista má. Musí si být vědom, že policista 

citlivě reaguje na jeho neverbální projevy. Po ukončení intervence má mít policista možnost 

kdykoli pomoc interventa znovu vyhledat, intervent by se měl ujistit, že policista situaci 

zvládá a že se s ní v mezích možností vyrovnal, aby předešel případným komplikacím 

v budoucnu, např. rozvoji PTSD.
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Závěr

Policisté jsou z podstaty své profese vystaveni obtížným životním situacím více než většina 

ostatních povolání. Při své práci se setkávají s událostmi, které je mohou ovlivnit na velmi 

dlouhou dobu, aniž si to sami vůbec uvědomí. Zároveň je od nich očekáváno bezchybné 

plnění povinností a úkolů. Těžkosti spojené s výkonem náročného povolání nevyhýbají 

nikomu, každý má mít možnost a právo je řešit a vyhledat pomoc k jejich zvládnutí. Tato 

pomoc se u Policie České republiky stala důležitou součástí péče o zaměstnance, kteří se ocitli 

v závažné životní krizi, ať už v souvislosti s výkonem služby nebo vlivem jiných faktorů. 

Nicméně samotné povolání policisty představuje tak různorodou oblast lidské činnosti, že 

poskytnout recept na spolehlivé zvládnutí jakékoli situace je velmi obtížné. Každý policista je 

individuální osobnost, která je ovlivněna řadou biologických a sociálních aspektů. Velký vliv 

mají věk, pohlaví nebo zkušenosti. Je obtížné  předem určit, jak se kdo v které situaci 

zachová, jaké budou jeho reakce a prožívání. A je velmi složité odhadnout, jak se policista 

s traumatizující událostí vyrovná v budoucnu, vyžaduje to vysokou úroveň odbornosti 

pomáhajícího. Navíc prožitky si s sebou policista odnáší i po skončení služby, mohou být 

ovlivněny jeho rodinné vztahy, společenské postavení, zdravotní stav a tím i jeho výkonnost 

a spolehlivost. Tyto skutečnosti by měly být základními východisky pro poskytování kvalitní 

posttraumatické péče o policisty.

Poskytování posttraumatické intervenční péče ale může být často omezováno nedůvěrou 

policistů, kteří mohou mít obavy ze zneužití získaných informací nebo nedůvěřují odbornosti 

posttraumatických intervenčních týmů. V mnoha případech je informovanost policistů 

o těchto službách malá nebo vůbec žádná. Proto je třeba posilovat povědomí policistů 

o nabízené péči, např. formou školení nebo již v systému školství, a seznámit tak všechny 

policisty s možností využití služeb, které Policie České republiky v této oblasti poskytuje. 

Dále je potřeba zvyšovat odbornou úroveň posttraumatických intervenčních týmů a tuto 

skutečnost mezi policisty proklamovat, aby se neobraceli pouze na pomoc mimo rezort nebo 

ve své situaci nezůstávali bez pomoci, a zároveň aby tato služba nebyla vnímána jako určité 

omezení práva na soukromou volbu. Také samotní nadřízení a kolegové by si měli osvojit 

zásady, které je nutno dodržet  ve vztahu k postiženému policistovi. Navíc je dobré si 

uvědomit, že běžný stres se kumuluje a může narušit odolnost více než jednorázová událost.
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v krizi.

Příloha č. 3 – Dohoda o účasti osob vykonávajících duchovenskou službu na systému

poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům Policie České 

republiky.



Příloha č. 1

ZÁVAZNÝ POKYN

policejního prezidenta

ze dne 14. listopadu 2001,

kterým se zřizuje systém poskytování posttraumatické intervenční péče 

příslušníkům Policie České republiky, kteří prožili traumatizující událost 

v souvislosti s plněním služebních úkolů

K zabezpečení poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům Policie České 

republiky (dále  jen „policista“), kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním 

služebních úkolů stanovených zvláštním právním předpisem, s t a n o v í m :

Čl. 1

Předmět úpravy

Tímto závažným pokynem se v Policii České republiky (dále jen „policie) zřizuje 

decentralizovaný systém posttraumatické intervenční péče. Upravuje se zřízení a činnost 

intervenčního týmu, práva a povinnosti členů intervenčního týmu a poskytování 

posttraumatické intervenční péče policistům.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto závazného pokynu se rozumí

a) posttraumatickou intervenční péčí péče poskytnutá policistovi, který v souvislosti 

s plněním služebních úkolů převážně spojených akcemi zvláštního nasazení prožil 

traumatizující událost, která může negativně ovlivnit jeho další výkon služby,

b) traumatizující událostí zátěžová situace, kterou může být zejména použití zbraně, smrt 

kolegy, braní rukojmí, akce na záchranu rukojmí, sebevražda, pokus o sebevraždu, 

pronásledování nebezpečného pachatele, zákroky proti agresivním skupinám, pohled 

na usmrcení osob či jejich těžká zranění, výslech oběti a vlastní zranění,



c) bezodkladnou primární pomocí bezprostřední užití prostředků, jejichž cílem je 

zmírnění následku traumatizující události,

d) následnou péči další nutná opatření poskytnutá po bezodkladné primární pomoci nebo 

dle potřeby a zhodnocení situace,

e) intervenčním týmem skupina zajišťující poskytování posttraumatické intervenční péče 

složená z vyškolených policistů, zaměstnanců policie (dále jen „pracovník“) 

a mimoresortních externích poradců (např. duchovních, které vysílá Ekumenická rada 

církvi a Česká biskupská  konference), jmenovaných služebním funkcionářem 

s personální pravomocí (dále jen „služební funkcionář“).

Čl. 3

Poskytování posttraumatické intervenční péče

(1) Poskytování posttraumatické intervenční péče zajišťující členové intervenčních týmů 

zřízených u Policie České republiky správ krajů a správy hl. m. Prahy (dále jen „správa 

kraje“) a u Policejního prezidia České republiky pro policisty zařazené v působnosti těchto 

útvarů. Pro policisty zařazené u policie útvarů s působností na celém území České republiky 

zajišťují posttraumatická intervenční péči členové všech intervenčních týmů, zpravidla dle 

teritoriální působnosti správy kraje.

(2) Úkolem členů intervenčního týmu je provést v přímé časové souvislosti 

s traumatizující událostí bezodkladnou primární pomoc a v případě potřeby v následujících 

dnech a týdnech následnou péči policistovi a seznámit jej s možnostmi dlouhodobé pomoci 

prostřednictvím dalších odborníků.

(3) Koordinaci činnosti intervenčního týmu zajišťuje jmenovaný koordinátor.

(4) Metodické řízení a odbornou přípravu členů intervenčních týmů garantuje oddělení 

psychologie a sociologie odboru personálního Ministerstva vnitra.

Čl. 4

Zřízení intervenčního týmu

(1) Koordinátory jmenuje policejní prezident na návrh oddělení psychologie a sociologie 

odboru personálního Ministerstva vnitra.

(2) Členy intervenčního týmu zřízeného u správy kraje jmenuje ředitel správy kraje. 

Členy intervenčního týmu zřízeného u Policejního prezidia České republiky jmenuje policejní 

prezident.



(3) Ředitel policie útvarů s působností na celém území České republiky navrhuje 

policejnímu prezidentovi jmenovat do intervenčního týmu zřízeného u Policejního prezidia 

České republiky pracovníky zařazené u policie útvaru způsobností na celém území České 

republiky se služebním působištěm v hlavním městě Praze; ředitelům správ krajům navrhuje 

jmenovat do intervenčního týmu zřízeného u zprávy kraje pracovníky zařazené u policie 

útvaru s působnosti na celém území České republiky se služebním působištěm v teritoriu 

zprávy kraje.

(4) Návrh na jmenování členů nově vznikajícího intervenčního týmu zřízeného u správy 

kraje zpracovává koordinátor podle přihlášek uchazečů o členství a předkládá jej příslušnému 

služebnímu funkcionáři; v případě intervenčního týmu zřízeného u Policejního prezidia České 

republiky policejnímu prezidentovi.

(5) V případě rozšíření intervenčního týmu nebo personálních změn budou další členové 

intervenčního týmu vybírání formou strukturovaného rozhovoru. O vhodnosti uchazeče 

o členství rozhodují všichni členové intervenčního týmu. Návrh na doplnění intervenčního 

týmu předkládá příslušnému služebnímu funkcionáři nebo policejnímu prezidentovi 

koordinátor.

(6) Přihlášku za člena intervenčního týmu uchazeč o členství předloží koordinátorovi 

prostřednictvím přímého vedoucího, který na ní vždy uvede své stanovisko.

(7) Pracovníci jmenovaní do intervenčního týmu zůstávají zařazeni na stávajících 

systematizovaných pracovních místech a funkcích. Poskytování posttraumatické intervenční 

péče se považuje za nedílnou součást  výkonu služby či výkonu práce a doplní se do pracovní 

náplně pracovníka.

(8) Člen intervenčního týmu může být z intervenčního uvolněn na vlastní žádost, která 

nemusí obsahovat důvody; může být na návrh předložený koordinátorem odvolán služebním 

funkcionářem, který jej za člena intervenčního týmu jmenoval. K návrhu na odvolání člena 

intervenčního týmu se vyjádří kolektiv členů intervenčního týmu.

Čl. 5

Koordinátor

Koordinátor, který odpovídá za činnost intervenčního týmu, zejména zajišťuje.

a) předkládání návrhů na jmenování a odvolání členů intervenčního týmu,

b) registr členů intervenčního týmu,



c) evidenci materiálně technického zabezpečení intervenčního týmu,

d) spolupráci s ostatními intervenčními týmy,

e) požadavky na odborné materiály, školení a další vzdělávání členů intervenčního týmu,

f) vedení evidence poskytnuté intervenční péče v souladu se zvláštním právním 

předpisem,

g) průběžnou spolupráci intervenčního týmu s dalšími odbornými pracovišti 

(i mimoresortními).

Čl. 6

Činnosti intervenčního týmu

(1) Činnost člena intervenčního týmu při poskytování posttraumatické intervenční péče, 

při účasti na poradách a školeních a dalších činnostech souvisejících s členstvím 

v intervenčním týmu, se posuzuje jako výkon práce nebo výkon služby.

(2) Člen intervenčního týmu nesmí být jakkoliv znevýhodňován z důvodů jeho činnosti 

v intervenčním týmu.

(3) Členové intervenčního týmu vycházejí z etických zásad, řídí se právními normami 

a využívají své odborné kvalifikace. Ve své činnosti a rozhodování jsou nezávislí. Členové 

intervenčního týmu jsou povinni zachovávat mlčenlivosti o skutečnostech souvisejících 

s činností intervenčního týmu a zachovávat anonymitu policisty, kterému posttraumatickou 

péči poskytli.

(4) Je-li člen intervenčního týmu požádán o poskytnutí posttraumatické intervenční péče 

nebo považuje-li poskytnutí této péče ze své strany za nabídnuté, požádá osobně vedoucího 

o uvolnění k jejímu poskytnutí; ten jej uvolní, pokud tomu nebrání naléhavé pracovní nebo 

služební úkoly.

(5) V případě náhlé a neočekávané potřeby poskytnutí posttraumatické intervenční péče je 

člen intervenčního týmu povinen vhodným způsobem požádat neprodleně o uvolnění přímého 

vedoucího.

(6) Pokud by byla dotčena povinnost mlčenlivosti ohledně identity policisty, jakož 

i takových okolností, jež by mohly umožnit určení identity, postačuje k uvolnění člena 

intervenčního týmu pro poskytnutí posttraumatické intervenční péče prokázání věrohodnosti 

předpokladů pro uvolnění člena intervenčního týmu k policistovi či policisty k členu 

intervenčního týmu.

(7) Cesty, jichž je v konkrétním případě poskytnutí posttraumatické intervenční péče 

zapotřebí, jsou posuzovány jako pracovní nebo služební.



(8) Posttraumatickou intervenční péči je třeba poskytovat pokud možno v pracovní době 

či v době služby člena intervenčního týmu nebo policisty. Nebude-li to v konkrétním případě 

možné, rozhodné přímý vedoucí s ohledem na okolnosti konkrétního případu o tom, zda doba 

poskytnutí posttraumatické intervenční péče nad rámec pracovní doby nebo doby služby bude 

uznána jako práce přesčas.

(9) Posttraumatickou intervenční péči je možné poskytovat na pracovišti policisty, na 

pracovišti člena intervenčního týmu nebo na jiném místě, pokud o to policista požádá nebo 

člen intervenčního týmu uzná za vhodné.

Čl. 7

Žadatelé o poskytnutí posttraumatické intervenční péče

(1) poskytnutí posttraumatické intervenční péče je oprávněn požádat policista již

v průběhu traumatizující události nebo v kterékoliv době po jejím skončení.

(2) poskytnutí posttraumatické intervenční péče žádá policista podle svého uvážení přímo 

některého člena intervenčního týmu nebo může požádat o zprostředkování  operačního 

důstojníka, nadřízeného, kolegu apod.

(3) poskytnutí posttraumatické intervenční péče pro policistu je oprávněn požádat přímý 

vedoucí nebo vyšší nadřízený jestliže se domnívá, že taková péče je pro policistu nezbytná 

v důsledku traumatizující události.

(4) poskytnutí  posttraumatické intervenční péče pro policistu požádá přímý vedoucí nebo 

vyšší nadřízený po zvlášť závažných traumatizujících událostech, tj. použití střelné zbraně 

proti osobě se smrtelným následkem nebo těžkým zraněním, v případě usmrcení dítěte, 

usmrcení osoby, které bylo spojeno s mučivými útrapami nebo při něm došlo k závažným 

zraněním, která jsou vizuálně patrná, a v případě, kdy byl policista sám objektem 

nebezpečného útoku třetích osob.

Čl. 8

Místnost a materiální zabezpečení pro poskytnutí

Posttraumatické intervenční péče

(1) Je-li členem intervenčního týmu požádán o poskytnutí posttraumatické intervenční 

péče nebo považuje-li poskytnutí této péče ze své strany za nabídnuté, přímý vedoucí člena 

intervenčního týmu nebo policisty na vyžádání člena intervenčního týmu v době co možná 



nejkratší zajistí vhodnou místnost, ve které by mohlo poskytnutí posttraumatické intervenční 

péče nerušeně proběhnout.

(2) Přímý vedoucí člena intervenčního týmu zajistí v případě poskytování posttraumatické 

intervenční péče mimo pracoviště na jeho žádost služební dopravní prostředek k uskutečnění 

cesty za policistou, pokud poskytnutí služebního dopravního prostředku nebrání závažné 

pracovní nebo služební úkoly.

(3) Přímý vedoucí nebo vyšší nadřízený policisty, v případě, že požádá o poskytnutí 

posttraumatické intervenční péče pro policistu, zajistí služební dopravní prostředek pro 

dopravu člena intervenčního týmu, pokud se nedohodne s přímým vedoucím člena 

intervenčního týmu jinak a pokud poskytnutí služebního dopravního prostředku nebrání 

závažné pracovní nebo služební úkoly. Totéž platí i v případě, že o poskytnutí 

posttraumatické intervenční péče požádá sám policista, včetně jeho dopravy na místo 

poskytnutí posttraumatické intervenční péče.

Čl. 9

Spolupráce s církevními organizacemi

Spolupráce s Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí v oblasti 

poskytování posttraumatické intervenční péče je upravena samostatnou dohodou 

s Ministerstvem vnitra.

Čl. 10

Školení a vzdělávání uchazečů o členství

a členů intervenčního týmu

Uchazeči o členství a členové intervenčního týmu jsou povinni zúčastňovat se odborné 

přípravy a akcí organizovaných koordinátory a oddělením psychologie a sociologie odboru 

personálního Ministerstva vnitra a jsou povinni sami dbát o svůj odborný růst.



Čl. 11

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Seznam členů intervenčního týmu zřízeného u správy kraje a u Policejního prezidia 

České republiky, včetně jejich hodností a titulů, a kontaktní telefony a adresy, musí být 

kdykoliv k dispozici policistům na všech pracovištích a operačních střediscích policie.

(2) Policisté nesmí být žádným způsobem znevýhodňování v souvislosti s poskytnutím 

posttraumatické intervenční péče.

Č. j. PPR – 1055/0PPV-2001

Policejní prezident

genpor. JUDr. Jiří KOLÁŘ v. r.



Příloha č. 2

162

ROZKAZ

policejního prezidenta

ze dne 24. října 2002,

kterým se zřizuje tým anonymní telefonní linky pomoci v krizi

V souladu se závazným pokynem policejního prezidenta č. 129/2001, kterým se zřizuje 

systém poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům Policie České republiky, 

kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních úkolů,

I. z ř i z u j i

tým anonymní telefonní linky pomoci v krizi (dále jen “tým linky”) složený

z vedoucího týmu linky a členů týmu linky;

II. s t a n o v í m

a) telefonní čísla anonymní telefonní linky pomoci v krizi (dále jen “linka”)

1. služební 834 688,

2. s civilní provolbou 974 834 688,

b) termín zahájení činnosti 14. listopadu 2002,

c) linka je určena příslušníkům a zaměstnancům Policie České republik  a Ministerstva   

vnitra, jejich rodinným příslušníkům, popřípadě dalším blízkým osobám a osobám 

z řad veřejnosti (dále jen “klient”)

1. k telefonické pomoci v situacích akutního či chronického stavu psychické

nouze,

2. k poskytování kontaktů, informací a psychologické podpory,

3.   k prevenci nepředloženého, sebe či okolí poškozujícího 

jednání a protiprávního jednání v důsledku psychologicky obtížně 

řešitelných situací,

d) členové týmu linky

1. vykonávají službu na lince a zůstávají vůči klientovi v anonymitě,

2. se řídí pravidly a dovednostmi získanými výcvikem organizovaným 

Českou asociací pracovníků linek důvěry, kteří provádějí supervizi,

3. nastupují do služby na lince dle rozpisu služeb,

e) změny ve složení týmu linky oznamuje po schválení policejním prezidentem   

    vedoucí kanceláře policejního prezidenta písemně příslušnému vedoucímu

    služebnímu funkcionáři s personální pravomocí;



III. v y d á vá m

v příloze “Statut linky”

Příloha č. 1 k ZP PP 162/2002

1. Organizační režim linky.

1.1. Provoz linky je nepřetržitý, to znamená 24 hodinový, včetně sobot, nedělí a svátků.

1.2. Člen týmu linky se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od 

práce na lince.

1.3. Každý člen týmu linky vystupuje jako člen týmu linky, to znamená, že

1.3.1. při výkonu služby na lince zůstává vůči klientovi v anonymitě,

1.3.2. členství v týmu linky a termíny svých služeb ve svém okolí nezveřejňuje.

2. Práce s klientem na lince.

2.1. Linka umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty za účelem kvalifikované

pomoci klientům nalézajícím se v tísni.

2.2. Člen týmu linky klientovi aktivně naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho 

svobodě vyjadřování.

2.3. Pomoc člena týmu linky spočívá především v poskytnutí podpory klientova a v jeho 

zplnomocnění k řešení vlastních problémů a snášení starostí.

2.4. Člen týmu linky klienta informuje i o možnostech následné péče, případně ji se 

souhlasem klienta zprostředkovává.

3. Práva a povinnosti člena týmu linky

3.1. Povinností člena týmu linky je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat 

anonymitu klienta i člena týmu linky.

3.2. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká přesvědčení, 

náboženství, rasy, politiky nebo ideologie.

3.3. Člen týmu linky nesmí používat linku k uspokojování svých obchodních,

emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.

3.4. Člen týmu linky prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem 

České asociace pracovníků linek důvěry; výsledkem výcviku jsou schopnosti, 

vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na lince. Po celou 

dobu práce na lince má každý člen týmu linky možnost využít podporu ostatních členů 

týmu linky a vyžádat si supervizi.

3.5.  Každý člen týmu linky je povinen akceptovat supervizi.

3.6. Každý člen týmu linky má právo se svého členství v týmu linky vzdát.

4. Za dodržování statutu linky zodpovídá vedoucí týmu linky.



Příloha č. 3

D O H O D A

o účasti osob vykonávajících duchovenskou službu na systému poskytování 

posttraumatické intervenční péče příslušníkům Policie České republiky

(dále jen „dohoda“)

Účastníci

Ministerstvo vnitra

se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3,

zastoupené Mgr. Stanislavem Grossem, ministrem vnitra

a

1. Ekumenická rada církví

se sídlem v Praze 10, Donská 370/5,

zastoupená biskupem Mgr. Vladislavem Volným, předsedou

2. Česká biskupská konference

se sídlem v Praze 6, Thákurova 3,

zastoupená biskupem Mons. Janem GRAUBNEREM, předsedou

(dále jen „církevní smluvní strana“)

Uzavírají tuto dohodu:

Článek 1

Účel dohody

Účelem dohody je upravit poskytování posttraumatické intervenční péče (dále jen 

„intervenční péče“) příslušníkům Policie České republiky (dále jen „policista“) osobami, které 

vykonávají duchovenskou činnost.



Článek 2

Poskytování intervenční péče

(1) Církevní smluvní strana se touto dohodou zavazuje zajistit bezúplatné poskytování 

duchovenských služeb v rámci systému intervenční péče v Policii České republiky (dále jen 

„policie“) podle zákona č. 3/200ě Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví 

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských 

společnostech).

(2) Církevní smluvní strana určí pro jednání s koordinátory intervenčních týmů 

a služebními funkcionáři policie zmocněné, kteří budou realizovat vzájemný osobní 

a písemný styk v souvislosti s intervenční péči u útvarů policie.

(3) Intervenční péči mohou vykonávat jen osoby, které jsou pověřeny jednotlivými 

církvemi zastoupenými výše uvedenou církevní smluvní stranou (dále jen „pověřená osoba“), 

jako členové intervenčních týmů zřízených u policie správ krajů a správy hlavního města 

Prahy a u Policejního prezidia České republiky, pro policisty zařazené v působnosti těchto 

útvarů.

(4) Pověřené osoby poskytují intervenční péči jako službu bezplatnou, v souladu 

s touto dohodou a závazným pokynem policejního prezidenta č. 129/2001, kterým se zřizuje 

systém poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům Policie České republiky, 

kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních úkolů (dále jen 

„závazný pokyn“).

Článek 3

Pověření k činnosti

(1) Pověřená osoba prokazuje svoje oprávnění k zařazení do týmu písemným 

dokladem, který předloží koordinátorovi týmu.



(2) V písemným dokladu musí být uvedeno jméno a příjmení pověřené osoby, její 

rodné číslo, místo trvalého pobytu, údaj o tom, kým byla pověřena, datum nabytí účinnosti 

pověření a doba jeho platnosti.

(3) Koordinátor týmu seznámí služebního funkcionáře útvaru policie, u kterého je tým 

zřízen, s osobou pověřenou k členství v týmu. Při pověřování a odvolávání pověřených osob 

budou respektovány kompetence smluvních stran.

(4) Koordinátor týmu seznámí pověřenou osobu, která je jmenována služebním 

funkcionářem do týmu, s obsahem této dohody, se závazným pokynem a poučí ji o povinnosti 

zachovávat mlčenlivosti o všech skutečnostech, které si při poskytování intervenční péče nebo 

v přímé souvislosti s ní dozví. O uvedeném seznámení a poučení učiní koordinátor písemný 

záznam do evidence členů týmu, který pověřená osoba stvrdí svým podpisem. Zároveň jí 

vystaví průkaz o členství v týmu (dále jen „průkaz“).

(5) Pověřená osoba může být z účasti v týmu odvolána církevní smluvní stranou nebo 

vyřazena z týmu služebním funkcionářem na návrh koordinátora anebo uvolněna, když o to 

sama požádá.

Článek 4

Práva a povinnosti pověřených osob

(1) Pověřená osoba je oprávněna vstupovat do objektů policie, v nichž poskytuje 

intervenční péči. Při vstupu do těchto objektů je povinna prokázat své oprávnění průkazem.

(2) Pověřená osoba se při poskytování intervenční péče řídí závazným pokynem a při 

pohybu v objektech policie respektuje pokyny policistů.

(3) Církevní smluvní strana zajistí uvolnění pověřené osoby k poskytnutí intervenční 

péče, jestliže policista o ni požádá.



(4) Jestliže požádá policista o poskytnutí intervenční péče v době jeho výkonu služby, 

je pověřená osoba oprávněna žádat koordinátora týmu o zajištění její dopravy na místo 

poskytnutí intervenční péče.

(5) Pověřená osoba je povinna se účastnit odborné přípravy organizované v souladu 

s čl. 10 závazného pokynu. Její náklady na účast (ubytování a stravu) hradí za pověřenou 

osobu policie, náklady na dopravu hradí církevní smluvní strana.

Článek 5

Ochrana zdraví a odpovědnost za škodu

(1) Bezpečnost a ochrana zdraví pověřených osob při poskytování intervenční péče je 

upravena právními předpisy.

(2) Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování intervenční péče pověřenými 

osobami policistovi či policií pověřené osobě se posuzuje podle obecných právních předpisů.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

(1) Dohoda se uzavírá na dobu tří let a může být písemně prodloužena, jestliže se 

smluvní strany o tom dohodnou.

(2) Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu. 

Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

(3) Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem všech zúčastněných stran.



(4) Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a stvrzují ji svými 

podpisy.

V Praze dne 17. října 2002

Za Ministerstvo vnitra

Mgr. Stanislav GROSS v. r.

V Praze dne 14. září 2002

Za Ekumenickou radu církví

Mgr. Vladislav VOLNÝ v. r.

V Praze dne 9. září 2002

Za Českou biskupskou konferenci

Mons. Jan GRAUBNER v. r.


