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Anotace 

Klíčová slova: pohřešovaná osoba, pátrání, velitel, rojnice, pátrací pes, vrtulník, zásady řízení. 

PAVLIŠTA, R.: Řízení pátracích akcí po pohřešovaných osobách, /Bakalářská práce/. 

Ostrava, VŠB 2009, 45 s. 

     Tato písemná bakalářská práce se zabývá problematikou pátrání po pohřešovaných 

osobách. Řeší řízení pátracích akcí v terénu, možnosti velitele pátrací akce při využití sil a 

prostředků k pátrání. Popisuje jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a jejich 

využitelnost při pátracích akcích a prostředky využitelné k pátrání jako jsou např. pátrací 

rojnice, psi, vrtulník a další. Dále stanovuje zásady řízení těchto pátracích akcí v podmínkách 

ČR.  

Abstract 

Key words: missing person, investigation, commander, skirmishers, search dog, helicopter, 
management principles 
 
PAVLIŠTA, R.: Missing person search management, /bachelor thesis/. Ostrava, VSB 2009, 
45 s. 
 The bachelor thesis deals with the problem of the search for missing persons. It dwells 

on the open air search operations management, possibilities of the officer in charge 

concerning deployment of manpower and other means in the investigation. It describes 

particular units of the intergrated emergency system and their efficiency in the search 

operations, as well as resources available for the investigation, such as skirmishers, search 

dogs, helicopters etc. It also defines the principles of managing search operations in 

conditions of the Czech republic. 
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1 Úvod 

Představme si situaci, kdy se ztratí některá z našich blízkých osob nebo i my samotní 

ztratíme orientaci v terénu a zabloudíme. Může se to stát každému z nás. Situace se může 

zkomplikovat zraněním osoby, změnou meteorologických podmínek, chybějícími léky u 

nemocných lidí a dalšími negativními vlivy, které mohou bezprostředně ohrožovat život a 

zdraví pohřešované osoby. S přibývajícím časem a blížící se nocí dochází u většiny 

ztracených osob k vzrůstající panice, stresu a nepředvídatelnému chování, které do jisté míry 

může zkomplikovat jejich nalezení. Pátracích akcí jsou ročně desítky. Pohřešovanými bývají 

houbaři, turisté, důchodci, děti, mentálně postižení nebo jinak nemocní lidé. Někdy jde také o 

osoby, které mají v úmyslu ukončit svůj život či se jedná o notorické útěkáře, o děti 

z problémových rodin nebo svěřence výchovných ústavů. Životy těchto osob jsou pak v rukou 

záchranářů. 

Mým povoláním je práce policisty. Mohu konstatovat, že problematika pátrání po 

pohřešovaných osobách je neustále aktuálním tématem, neboť policisté dnes a denně přijímají 

oznámení od osob, které někoho pohřešují. 

V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou pátracích akcí v terénu. 

Především se zaměřím na pátrací akce velkého rozsahu, do kterých jsou zapojeny i další 

složky Integrovaného záchranného systému ČR (dále jen IZS).  

Cílem mé práce je charakterizovat pátrací akce po pohřešovaných osobách a souhrnně 

popsat možnosti velitele pátrací akce při využití sil a prostředků jednotlivých složek IZS a na 

základě zkušeností ze zásahů formulovat zásady řízení těchto akcí. 

Ve své práci budu vycházet z poznatků získaných studiem naší literatury, z konzultací 

s kolegy zabývajícími se touto problematikou a s kolegy z jednotlivých složek IZS ČR, kteří 

se na pátrání rovněž podílejí. A v neposlední řadě i z vlastních zkušeností získaných při 

pátracích akcích po pohřešovaných osobách. V úvodní kapitole vysvětlím základní pojmy 

týkající se problematiky pátrání. Dále se ve své práci zaměřím na současnou právní úpravu 

pátracích akcí. Věnovat se budu také veliteli pátrací akce, velícímu štábu, úkolům operačních 

středisek Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Poté seznámím čtenáře 

s jednotlivými prostředky pátrání, jakými jsou např. pátrací rojnice a pátrání za pomocí psů. 
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V této kapitole se ještě zmíním o využití technických prostředků, zejména se zaměřením na 

využití vrtulníku při pátracích akcích. Dále se budu ve své práci zabývat jednotlivými 

složkami IZS a jejich možnostmi využití při pátracích akcích. V závěrečné kapitole poté na 

základě zkušeností ze zásahů stanovím základní zásady řízení pátracích akcí.  

1.1 Rešerže 

Problematikou řízení pátracích akcí po pohřešovaných osobách se v ČR nezabývá žádná 

knižní publikace. Tato problematika je zdařile a přehledně zpracována v metodice s názvem 

„Katalogový soubor typové činnosti složek IZS při společném zásahu - Záchrana 

pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu“ [10], kdy jednotlivé listy této typové činnosti 

jsou neustále aktualizovány a doplňovány. Z této metodiky jsem ve své práci čerpal nejvíce. 

Jsou zde vysvětleny některé základní pojmy, je zde popsán postup Policie ČR při přijetí 

oznámení o pohřešované osobě. Dále tato metodika popisuje velitele pátrací akce, úkoly 

operačních středisek Policie ČR a HZS ČR, způsoby pátrání a využití vrtulníku při pátrání.  

Skriptum s názvem „Pátrací a policejní akce“ [1] se zabývá komplexně pátracími 

akcemi, které krom pátrání po pohřešovaných osobách zahrnuje mimo jiné i pátrání po 

hledaných osobách a věcech. Tato publikace řeší pouze pátrání po linii složek Policie ČR. 

V tomto skriptu je popsán a graficky znázorněn způsob pátrání pomocí vrtulníků.   

V metodice s názvem „Doporučené postupy pro činnost příslušníků Policie ČR při 

pátracích akcích po pohřešovaných osobách v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení 

života a zdraví pohřešovaných osob“[9] je popsán postup před a při vyhlášení pátrací akce. 

Dále popisuje organizaci a řízení pátrací akce při společném zásahu IZS, dokumentaci pátrací 

akce a využití některých prostředků pro pátrání. 

V diplomové práci s názvem „Plošné vyhledávání osob kynologickými pátracími týmy“ 

[3] je velmi dobře popsána problematika pátrání za využití psů, jakožto jednoho z hlavních 

pátracích prostředků.  

Pátrání za pomocí technického prostředku termovizní kamery FLIR popisuje autor ve 

své diplomové práci s názvem „Použití zařízení FLIR pro plnění úkolů SAR AČR“ [4]. 
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2 Vysvětlení základních pojmů  

Pátrání - samotné pátrání je jednou z forem policejní činnosti. Obsahem je vyhledání 

konkrétního objektu. Mezi objekty pátrání patří osoby hledané, pohřešované a neznámé 

totožnosti. Dále pak mrtvoly, které jsou buď neznámé totožnosti, nebo se jedná o části 

lidského těla a kosterní nálezy. V neposlední řadě patří mezi objekty pátrání věci např. 

odcizená motorová vozidla, odcizené nebo ztracené střelné zbraně apod. 

Pátrání po pohřešovaných osobách - je systém organizačních, operativně pátracích, 

administrativně evidenčních a jiných opatření a vyšetřovacích úkonů prováděných policií 

k nalezení pohřešovaných osob. V případě, kdy hrozí pohřešované osobě nebezpečí ohrožení 

jejího života a zdraví se jedná o mimořádnou událost. 

Pohřešovaná osoba - tímto pojmem označujeme každou osobu, na kterou bylo učiněno 

oznámení o jejím pohřešování, není známo, kde se nachází a není podezřelá ze spáchání 

trestného činu. Nebo jde o osobu, která je svěřencem školského zařízení pro výkon ústavní 

výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a má soudem nařízenou ústavní 

výchovu a bylo výchovným ústavem učiněno oznámení o jejím útěku. Nebo se může jednat o 

žadatele o udělení azylu, který v průběhu řízení o udělení azylu svévolně opustil azylové 

zařízení. 

Identifikační údaje a znaky pohřešované osoby - jde především o takové údaje a znaky, které 

umožňují individuální ztotožnění pohřešované osoby. Jednotlivé údaje a znaky jsou uvedeny 

na tiskopise „Oznámení o pohřešování osoby“, který je uveden v příloze č. 1. 

Místo pohřešování - je poslední prokazatelně zjištěné místo fyzického výskytu pohřešované 

osoby v době předcházející oznámení označené výhradně oznamovatelem události. Ostatní 

informace o výskytu pohřešované osoby získané zprostředkovaně z jakýchkoliv informačních 

zdrojů po zahájení pátrání se za poslední místo pohřešování nepovažují. 

Výchozí čára pátrání - je výrazná terénní čára, odkud pátrací skupiny na rozkaz nebo předem 

smluvený signál vyráží k pátrání. 

Vyrovnávací čára - slouží k uspořádání pátracích skupin. Tvoří ji zpravidla výrazná terénní 

čára, např. cesta, vodní tok apod. Pátrací skupiny se zde organizují, doplňují materiální 

zabezpečení, obnovují přerušené spojení apod. Vyrovnávací čáry se určují podle terénu a 

namáhavosti pátrání, nejlépe po dvou až třech hodinách postupu.  
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Konečná čára pátrání - zde se pátrací skupiny zastavují a vyčkávají dalších rozkazů, např. ke 

stanovení dalšího prostoru pátrání apod. 

Čára setkání - volí se opět výrazná terénní čára, na které se pátrací skupiny setkávají a 

zpravidla zde i ukončují pátrání. Čára setkání se určuje v případech vstřícného postupu 

pátracích skupin. 

Záchranné práce - jsou takové činnosti, které směřují k nalezení pohřešované osoby a 

zajištění neodkladné zdravotní péče, přičemž činnost probíhá nepřetržitě.  

Likvidační práce - při likvidačních pracích se provádí prohlídka terénu (zpravidla nepřístupný 

terén, vodní toky nebo vodní plochy), ve kterém se mohou nacházet tělesné pozůstatky 

pohřešované osoby. K provedení likvidačních prací je možné dále využít i speciální síly a 

prostředky složek IZS, které se při záchranných pracích obvykle nevyužívají (např. 

vyčerpávání studní hasiči apod.). 

Průzkum - jde o činnost, při které se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro rozhodování o 

způsobu vedení zásahu. Provádí se po celou dobu zásahu. Průzkumem jsou všechny činnosti 

vztahující se ke zjištění nebo ověření zásahových podmínek. Jeho cílem je získat maximální 

možné množství informací o mimořádné události, zejména o zdroji rizika a o 

charakteristických ohroženích, které hrozí záchranářům nebo pohřešované osobě. 

Mimořádná opatření - jedná se o rozsáhlá, celoplošná opatření k závažným případům pátrání 

po pohřešovaných osobách. Jsou stanoveny úkoly, jejichž okamžité plnění vede 

k zintenzivnění pátrání. Například kontroly zdravotnických zařízení, nádraží, vozidel apod. 

 [1,10] 
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3 Pátrací akce v terénu 

Tato kapitola je věnována charakteristice pátrací akce v terénu, její definici a právní 

úpravě. Dále popisuje postup před a při vyhlášení pátrací akce spolu s vysvětlením pojmu 

operativně pátrací činnost a plošné vyhledávání.  

Definice pátrací akce v terénu 

Pátrací akce v terénu je náročný, praktický a systematický způsob pátrání, organizovaný 

pod jednotným velením, jehož cílem je v předem určeném a vymezeném prostoru 

pohřešovanou osobu nalézt. Za využití operativně pátracích činností, s nasazením většího 

počtu vlastních, případně i součinnostních sil a prostředků a veřejnosti. [1] 

3.1 Legislativa v oblasti pátrání po pohřešovaných osobách 

Úspěch pátrací akce spočívá především v jejím rychlém započetí, neboť s každou 

minutou stoupá riziko nebezpečí ohrožení pohřešované osoby a rovněž dochází k narůstání 

propátrávaného prostoru. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby legislativa týkající se této 

problematiky umožňovala policii v plné míře využívat operativně pátracích prostředků ke 

zjištění důležitých informací o pohřešované osobě. 

Samotná ochrana života a zdraví každého z nás je zakotvena v Listině základních práv a 

svobod (čl. 6). Velký zlom na úseku pátrání po pohřešovaných osobách přinesl nový zákon o 

Policii České republiky č. 273/2008 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009 (dále jen 

zákon o Policii ČR). Oproti předešlému zákonu zde nastalo v této oblasti mnoho změn. Jde 

především o oprávnění policie žádat pro účely zahájeného pátrání po konkrétní pohřešované 

osobě poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od právnické nebo fyzické osoby 

zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu 

elektronických komunikací způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Dále může 

žádat od banky předávání dat o době a místě použití elektronického platebního prostředku a 

od zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení poskytnutí informací o době a místě 

poskytnutí zdravotní péče pohřešované osobě. 

Ustanovení § 18 zmiňovaného zákona stanoví oprávnění policie požadovat věcnou a 

osobní pomoc od orgánů veřejné správy, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a dalších 

orgánů veřejné správy, ale i od právnických a fyzických osob.  
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V rámci pomoci veřejnosti především v poskytnutí důležitých informací o pohřešované 

osobě je policie oprávněna (ve smyslu ust. § 23 zákona o Policii ČR) žádat provozovatele 

rozhlasového nebo televizního vysílání a vydavatele periodického tisku o uveřejnění 

informace o závažném ohrožení života a zdraví pohřešované osoby. [5] 

Tyto operativně pátrací prostředky bylo před účinností nového zákona o Policii ČR 

obtížné využívat. V případě okamžitého získávání dat se postupovalo bez předchozího splnění 

zákonných podmínek, a to pomocí aplikace krajních institutů jako je např. krajní nouze.  

Samotné pátrání není totiž prováděno v rámci trestního řízení a operativní prostředky bylo 

možné využít pouze v případě trestního řízení.  

V praxi by měla tato oprávnění policie zrychlit legislativní proces získávání důležitých 

informací, provozních a lokalizačních údajů při pátrání po pohřešovaných osobách. 

Další právní normou, která upravuje postup při pátracích akcích je zákon č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému [6]. Postup dle tohoto zákona nastane ve chvíli, kdy 

PČR nebude mít dostatek sil a prostředků na zajištění pátrací akce a požádá o součinnost 

některou ze složek IZS.  

Interní akty řízení vztahující se k pátracím akcím:  

- nařízení ministerstva vnitra č. 13/2002, kterým se upravuje postup při pátrání po 

osobách a věcech, 

- závazný pokyn policejního prezidenta ZPPP č. 145/2001, kterým se upravuje postup 

při provádění policejních akcích, 

- závazný pokyn policejního prezidenta ZPPP č. 28/2009 o pátrání, k zajištění 

jednotného výkonu pátrání po osobách a věcech, 

- závazný pokyn policejního prezidenta ZPPP č. 155/2001, kterým se stanoví zásady při 

uplatňování požadavků na leteckou činnost pro potřeby PČR, 

- doporučené postupy pro činnost při pátracích akcích po pohřešovaných osobách v 

případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života a zdraví pohřešovaných osob, č.j. 

PPR-22/RPP-2004 a č.j. PO-602/IZS-2004 vydané společně Ředitelstvím služby 

pořádkové policie a Generálním ředitelstvím HZS odbor IZS, 

 

- katalogový soubor typové činnosti STČ 07/IZS - Typová činnost složek IZS při 

společném zásahu „Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu“ (Typová 
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činnost schválena na 36. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování dne 

12. června 2007 usnesením č. 276). 

3.2 Postup před vyhlášením pátrací akce 

Přijmout oznámení o pohřešované osobě a zahájit pátrání je povinen každý útvar policie 

ihned v návaznosti na přijaté oznámení. Policista, který přijímá oznámení o pohřešování 

osoby, sepíše s oznamovatelem protokol o podání vysvětlení podle § 61 odst. 1 písm. b) zák. 

č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a dále vyplní tiskopis „Oznámení o pohřešované osobě“ (viz 

příloha č. 1) nebo přijme „Oznámení o útěku svěřence“. [7] 

Při přípravě provedení pátrací akce na záchranu osob se vychází z údajů uvedených v 

„oznámení o pohřešované osobě“ a dalších poznatků získaných od oznamovatele. Jedná se 

především o zjištění motivu a příčiny jejího zmizení, které jsou důležité pro vytyčení 

pátracích verzí a stanovení konkrétních úkolů.  

V této fázi je důležité vyhodnotit celkovou situaci, zejména zjistit, zda jsou dány 

podmínky pro okamžité vyhlášení pátrací akce. 

Podmínky pro vyhlášení pátrací akce: 

- je zjištěno, že se pohřešovaná osoba může zdržovat nebo nacházet na určitém území 

nebo v objektu, zejména je-li znám čas a prostor jejího pohybu,  

- pokud se jedná o dítě předškolního věku, které opustilo své rodiče (pěstouny nebo jiné 

osoby či ústavy) nebo se těmto ztratilo, 

- pohřešuje-li se osoba, která není ze zdravotních důvodů svéprávná, 

- pokud se jedná o osobu, u níž je důvodná obava, že může být ohrožen její život nebo 

zdraví, zejména se jedná o osoby přestárlé, o osoby, které pobírají pravidelně životně 

důležité léky a v době pohřešování je nemají u sebe, dále se může jednat o sebevrahy 

apod., 

- a dále v případech, kdy je na základě ověřeného tísňového volání nebo svědectví 

přímého svědka zjištěno, že se pohřešovaná osoba ztratila vlivem přírodních sil (např. 

smetena lavinou, odnesena proudem vody apod.). 

Pátrání po pohřešované osobě vyhlašuje operační středisko územního odboru PČR, 

v jehož místní působnosti bylo oznámení přijato, ihned a bez průtahu po obdržení písemných 
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materiálů o oznámení bez ohledu na místo, kde k pohřešování osoby došlo a zajistí 

neodkladná opatření. [10] 

3.3 Postup při vyhlášení pátrací akce 

Vyhlášení pátrací akce na záchranu osob obvykle probíhá souběžně s postupy v rámci 

operativně pátrací činnosti, na které vlastní forma pátrací akce navazuje. 

Mezi operativně pátrací činnosti patří především prověření místa posledního výskytu 

pohřešované osoby, osobní šetření u přátel, členů rodiny a známých, vyhlášení informace o 

pohřešování osoby ve veřejných sdělovacích prostředcích. V rámci této činnosti se také 

provádí ohledání osobního majetku pohřešované osoby za přítomnosti oznamovatele v 

místech, kde se tato osoba pohybovala, bydlela, pracovala, rekreovala nebo léčila se 

zaměřením, zda některé její věci nechybí.  Nezbytné je také zjistit užívání životně důležitých 

léků, interval mezi dávkami a poslední užití léku apod. Dále je nutno prověřit příbuzenské a 

přátelské vztahy a další možné styky ke zjištění, zda se u nich pohřešovaná osoba nezdržuje. 

[10] 

Pro samotné zahájení pátrací akce je rozhodující stanovení prostoru, ve kterém se bude 

pátrat. Tento prostor se vytyčí na základě věrohodné informace o posledním výskytu 

pohřešované osoby nebo s využitím oprávnění, které umožňuje nový zákon o Policii ČR 

(lokalizace pohřešované osoby podle mobilního telefonu). 

Dalším důležitým faktorem pro stanovení velikosti propátrávaného prostoru je čas, který 

uběhl od doby posledního výskytu pohřešované osoby do zahájení samotné pátrací akce 

v terénu. Zde může dojít k časové prodlevě mezi zjištěním pohřešování osoby a samotným 

oznámením. Toto může být způsobeno ostychem lidí obtěžovat státní instituce a snahou nalézt 

osobu vlastními silami (u příbuzných, přátel, sousedů apod.). O pomoc žádají ve chvíli, kdy 

osobu na těchto místech nenalezli. [3] 

3.4 Plošné vyhledávání pohřešovaných osob v terénu 

Podaří-li se z dostupných informací stanovit prostor, kde se může pohřešovaná osoba 

nacházet, zahájí se propátrávání tohoto prostoru tzv. plošné vyhledávání. V některých zvlášť 

závažných případech se zahájí předběžné plošné vyhledávání ještě před získáním potřebných 

informací o pohybu pohřešované osoby. Plošné vyhledávání je velmi náročná činnost z 

hlediska potřeby sil a jejich řízení. Vytyčený prostor pátrání v terénu je vhodné rozdělit na 
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dílčí plochy, které můžeme nazývat např. sektory. Toto rozdělení je důležité především 

v případě členitého terénu, kdy se ve vytyčeném prostoru nachází např. lesní porost, louky, 

pole, vodní plochy, hornatý terén, jeskyně apod. 

Pro stanovení velikosti propátrávaného prostoru lze použít výpočet podle rovnice 1. 

Rychlost pohybu pohřešované osoby terénem je uvažovaná rychlost chůze podle tabulky 1. 

[3] 

 

 Terén Rychlost pohybu 
[km . hod-1] 

Hornatý 1 – 1,5 
 Lesnatý a bažinatý 1,5 – 2 
 Středně členitý 3 – 4 
 

 
Ve dne 

Rovinatý 4 – 5 
 Hornatý 0,5 – 1 
 Lesnatý a bažinatý 1 – 1,5 
 Středně členitý 2 – 3 
 

 
V noci 

Rovinatý 3 – 4 
 Ve vysokém sněhu pěšky 0,5 – 1 V zimě 

Ve vysokém sněhu na lyžích 6 – 7 

 
Tabulka 1: Orientační rychlost chůze terénem [3] 

 

Pmv=π.(vch.t)
2 

 

Rovnice 1: Odhad velikosti prostoru možného výskytu pohřešované osoby [3] 

Pmv - prostor možného výskytu pohřešované osoby [km2] 

π - Ludolfovo číslo (3,14159265) 

vch - rychlost pohybu pohřešované osoby v terénu [km.hod-1] 

t - čas pohybu pohřešované osoby v terénu z místa posledního výskytu [hod] 

Takto vypočítaná plocha je kruhová výseč, jejíž střed je místo, kde byl naposledy 

potvrzen pohyb pohřešované osoby.  
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V případě, že síly a prostředky PČR nestačí na propátrání stanoveného prostoru, je 

nutné, aby velitel pátrací akce vyžádal prostřednictvím svého operačního střediska u 

krajského operačního a informačního střediska HZS ČR (dále jen KOPIS HZS ČR) další síly 

a prostředky IZS.  

V požadavku velitel akce uvede: 

• jaký druh, množství sil a prostředků požaduje,  

• místo, na které se mají síly a prostředky složek IZS soustředit, 

• jméno a spojení na příslušníka policie, který je určen velitelem zásahu pro koordinaci 

postupu součinnostních složek IZS. [10] 

Operační středisko PČR poté zpětně veliteli pátrací akce předá informaci od KOPIS 

HZS ČR o tom, zda síly a prostředky budou v požadovaném počtu, či dojde k nějaké změně. 

Tato informace je pro velitele pátrací akce zásadní, neboť na jejím základě může přijmout 

další opatření k zajištění sil a prostředků a může tak naplánovat postup vlastních pátracích 

akcí. 

Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, zahajuje se pátrací akce v terénu za jakékoliv 

viditelnosti a za každého počasí. [10] 
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4 Organizace a řízení pátrací akce 

Tato kapitola se věnuje nové organizační struktuře PČR a dále organizační struktuře 

HZS ČR. A to z důvodu lepší orientace v problematice organizace a řízení pátracích akcí. 

V závěru kapitoly jsou popsány úkoly operačních středisek PČR a HZS ČR, velitele pátrací 

akce a dalších členů štábu pátrací akce. 

4.1 Organizační struktura PČR a HZS ČR 

Nové územní uspořádání PČR 

V čele organizační struktury je Policejní prezidium ČR. Od 1. ledna 2009 se stávajících 

8 krajských policejních správ přejmenovalo na 8 krajských ředitelství policie. Stejným datem 

začalo i transformační období, jehož cílem je 14 krajských ředitelství policie. (Počet 

krajských ředitelství policie se upravuje tak, aby jejich členění logicky odpovídalo územně 

správnímu členění celé republiky). 

Základním pilířem nové organizační struktury PČR je krajské ředitelství policie s nově 

vzniklými územními odbory vnější služby a územními odbory služby kriminální policie a 

vyšetřování (na teritoriu současných okresních ředitelství). [19] 

Hasičský záchranný sbor ČR tvoří generální ředitelství HZS ČR a 14 hasičských 

záchranných sborů krajů, pod které spadají jednotlivé územní odbory HZS. 

4.2 Operační střediska Policie ČR, operační a informační střediska 

krajského HZS ČR  

Na rozdíl od běžné činnosti a spolupráce složek IZS při reakci na mimořádnou událost, 

mají při pátrání po osobách rozhodující roli a odpovědnost za koordinaci činnosti složek IZS 

v operačním řízení operační střediska Policie ČR (dále jen OS PČR). S odpovědností a rolí se 

pojí i právo na selektivní výběr informací poskytovaných KOPIS. Při výběru poskytovaných 

informací přihlíží OS Policie ČR mimo jiné i k přiměřené ochraně osobních údajů 

pohřešované osoby a bere ohledy na osobní angažovanost a situaci osob, které jsou jejími 

blízkými příbuznými. Všechna operační střediska složek IZS, která se na pátracích akcích v 

terénu podílí, oznamují všechny relevantní skutečnosti a informace příslušnému OS PČR 

přednostně a neprodleně, a svoji případnou vlastní záchranářskou činnost zahajují s vědomím 

PČR. [10] 
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V případě pátrací akce, které se účastní pouze složky PČR, postupují OS PČR i velitel 

pátrací akce v rámci zákona o Policii ČR, zejména vyžadování sil a prostředků je vedeno po 

linii OS PČR.  Jakmile se pátrací akce účastní některá ze složek IZS, pak OS PČR i velitel 

pátrací akce postupují jak podle zákona o Policii ČR, tak podle zákona o IZS (viz diagram č. 

1).  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Diagram č. 1 - Příklad činnosti operačních středisek a velitele pátrací akce 

4.2.1 Úkoly operačních středisek Policie ČR 

Operačního řízení při záchraně pohřešovaných osob se podle rozsahu pátrání a dalších 

okolností účastní tato operační střediska PČR: 

• operační středisko místně příslušného územního odboru PČR, 

• operační středisko místně příslušného krajského ředitelství PČR,  

• operační středisko operačního oddělení Policejního prezídia ČR. 

Vedle úkolů policie ve věcech pátrání po osobách a věcech, operační střediska Policie 

ČR dále zabezpečují: 
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- povolávají prostřednictvím KOPIS příslušného kraje síly a prostředky z poplachového 

plánu IZS kraje, zejména jednotky požární ochrany, specializované služby HZS krajů 

(potápěči, lezci) sanitky a vrtulníky zdravotnické záchranné služby, 

- povolávají prostřednictvím KOPIS příslušného kraje síly a prostředky ostatních složek 

IZS podle potřeb velitele zásahu (např. kynology se psy) atd., 

- zabezpečují nasazení vrtulníku s vybavením. Podle situace (pátrání či záchrana) 

s vrtulníkem vyžadují letecké záchranáře, policejní specialisty pro činnosti ve vodním 

prostředí, ve výškách a nad volnou hloubkou s možností nasazení z vrtulníku (např. 

OSPČV PP ČR) či speciálním policejním týmem (zásahová jednotka), 

- vyžadují prostřednictvím KOPIS příslušného kraje věcnou a osobní pomoc 

právnických a fyzických osob pro záchranné práce, přičemž pomoc určenou pro 

policejní činnosti vyžadují samy, 

- zabezpečují veliteli zásahu potřebné údaje z policejních informačních systémů, 

- zabezpečují dostatečnou a šetrnou informovanost příbuzných a blízkých o průběhu 

nebo výsledku pátrací akce v terénu. [10] 

4.2.2 Úkoly krajských operačních a informačních středisek HZS ČR 

KOPIS HZS ČR na základě požadavků velitele zásahu nebo příslušného operačního 

střediska Policie ČR plní tyto úkoly: 

- povolává síly a prostředky složek IZS z poplachového plánu IZS kraje, 

- povolává prostřednictvím OPIS generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR síly a prostředky složek IZS, které nejsou v kraji k dispozici (např. kynologové), 

- zabezpečuje cestou OS PČR nebo zástupce hasičského záchranného sboru ve štábu 

velitele zásahu pro velitele zásahu potřebné mapové podklady a údaje z GIS IZS, 

- na základě požadavku velitele zásahu zprostředkovává věcnou nebo osobní pomoc 

právnických a fyzických osob pro záchranné práce, 

- na základě požadavku velitele zásahu vyžaduje uveřejnění tísňové informace po 

provozovateli hromadných informačních prostředků (dle § 32 zákona o IZS). [11] 
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4.3 Velitel pátrací akce 

 Velitelem pátrací akce (dále jen velitel zásahu) v terénu, je zpravidla příslušník PČR. 

Může jím být velitel služebního zákroku PČR, který rozhodne o spolupráci s dalšími složkami 

IZS. Ve většině případů se jedná o vedoucího pracovníka územního odboru PČR, který je 

určen do dosažitelnosti na příslušný den. Do jeho příchodu na místo a převzetí velení je 

velitelem pátrací akce v terénu policista, který se na místo pátrací akce v terénu dostavil jako 

první. 

 Dále může převzít velení nadřízený služební funkcionář z vyššího stupně řízení, 

například z krajského ředitelství PČR, který se dostaví na místo pátrací akce v terénu. Velení 

přebírá od okamžiku, kdy začne udělovat pokyny k řízení pátrací akce v terénu. 

 Velitelem zásahu může být i určený příslušník útvaru nebo organizačního článku, 

který pro pátrací akci v terénu poskytl převažující síly a prostředky (např. Speciální 

pořádková jednotka Správy hlavního města Praha).  

 V případě, že již byla pátrací akce zahájena a PČR se na místo ještě nedostavila, pak 

do jejího příjezdu řídí součinnost složek IZS velitel nebo vedoucí té složky IZS, která se na 

místo dostavila jako první (např. velitel jednotky požární ochrany, vedoucí skupiny 

speleologů apod.). [10] 

V rámci PČR není legislativně zakotveno právo přednostního velení. Velení na místě 

vyplývá pouze z přímé nadřazenosti služebních funkcionářů dané organizační strukturou 

PČR. Tento problém by měl z části řešit nový ZPPP č. 10/2009 v článku 4 odst. 5, kde je 

pojednáno o právu přednostního velení v rámci řešení mimořádných událostí. 

V případě účasti alespoň jedné ze složek IZS na pátrací akci stanoví velitel zásahu 

velitele pro společný zásah složek IZS z řad příslušníků Policie ČR. Pokud není zcela 

vyloučen trestný čin jako příčina pohřešování osoby, není vhodné, aby velitelem zásahu 

složek IZS byl velitel pátrací akce, který musí řídit i operativně pátrací činnosti. 

Velitel zásahu dále určí pro potřeby koordinace sil a prostředků v terénu velitele 

příslušných sektorů daného prostoru. 

Úkoly velitele sektoru: 

- organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu průzkum a vyhodnocuje situaci v sektoru, 
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- v případě bezprostředního ohrožení života osob je oprávněn změnit rozhodnutí velitele 

zásahu, 

- podává veliteli zásahu informace o plnění úkolů a o situaci v sektoru, 

- udržuje spojení s velitelem zásahu, 

- analyzuje informace o nebezpečí v sektoru a provádí jejich ověřování. [10] 

4.4 Řídící štáb pátrací akce 

Velitel zásahu zpravidla ke koordinaci pátrací akce v terénu zřizuje štáb velitele zásahu 

(dále jen „štáb“) jako svůj pracovní orgán. Štáb se zřizuje v případech, kdy je potřeba 

provádět náročnou organizaci a koordinaci činnosti při nasazení hromadného počtu sil a 

prostředků a to nejen policie, ale i dalších subjektů (především základní složky IZS a dále 

různí specialisté, skupiny, a technika právnických a fyzických osob poskytujících věcnou 

nebo osobní pomoc).  

Úkolem štábu je příprava a zpracování rozhodnutí pro plnění úkolů a jejich doručení 

vykonavatelům. V průběhu pátrací akce, štáb uskutečňuje sběr a vyhodnocování informací, na 

jejichž základě velitel zásahu řídí pátrací akci. O vydaných rozkazech a pokynech vede štáb 

písemný nebo zvukový záznam. V období přípravy pátrací akce štáb zpracovává „Plán pátrací 

akce“, který má grafickou a písemnou formu. 

V případě, že není možné zvolit stanoviště řídícího štábu přímo v propátrávaném terénu, 

např. pro jeho nebezpečnost nebo obtížnou přístupnost (lavinová pole, lezecké terény apod.), 

je vybudováno na přístupném místě s přihlédnutím k meteorologickým podmínkám a 

možnostem komunikace pomocí radiostanic (možnosti zřízení štábu jsou zobrazeny v příloze 

2). 

Do štábu velitel zásahu může povolat následující osoby: 

- policistu Služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen SKPV) zařazeného na 

problematice pátrání, 

- velitele jednotek požární ochrany, 

- příslušníky PČR pro zajištění analýzy zásahové situace a vedení dokumentace 

společného zásahu složek IZS, 
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- příslušníky PČR z jednotlivých služeb nebo ze specializovaných pracovišť (např. 

psovody nebo potápěče), 

- lékaře nebo delegovaného zástupce zdravotnické záchranné služby, 

- starostu obce nebo městské části, případně jimi pověřenou osobu, 

- vedoucího výjezdové skupiny báňské záchranné služby nebo speleologické záchranné 

služby při záchraně osob, které se pravděpodobně nacházejí v důlních dílech nebo 

podzemních prostorách, 

- vedoucího střediska horské služby nebo jejich zástupce. 

 [1,10] 
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5 Dokumentace pátrací akce 

Pro úspěšné organizování pátrací akce je zpracovávána písemná a grafická 

dokumentace, kterou souhrnně nazýváme „Plán pátrací akce“. 

Dokumentace, která se zpracovává v období organizace a řízení pátrací akce, musí dávat 

jasný přehled o vývoji situace a úkolech jednotlivých prvků sestavy pátrací akce. 

Musíme si však uvědomit, že každá pátrací akce je z hlediska rozhodovacího procesu 

jiná, provádí se za jiných podmínek a v jiné konkrétní situaci. Rozhodovací proces probíhající 

v konkrétní pátrací akci reaguje na vývoj situace, odlišné podmínky i možnosti. Dokumentace 

musí tyto skutečnosti zohlednit a zabezpečit organizovaný průběh i ukončení akce. 

Podle formy zpracování a vedení dělíme dokumentaci na grafickou a písemnou. [1] 

5.1 Grafická dokumentace  

V závislosti na velikosti prostoru, ve kterém se organizuje pátrací akce, je nejvýhodnější 

zpracovávat uvedené dokumenty na mapách v měřítku 1:25 000 nebo 1:50 000. Toto však 

není pravidlem. Musí být ale zabezpečeno, aby účastníci pátrací akce měli možnost mezi 

sebou komunikovat na mapách stejného měřítka.  

5.1.1 Plán pátrací akce 

Zpracovává se v období přípravy pátrací akce, při vytváření jejího organizování. Vytváří 

předpoklady pro rychlé a úspěšné vyřešení vzniklé situace. V žádném případě jej však není 

možné použít bez opětovného zhodnocení situace a respektování konkrétních podmínek.  

Plán zpravidla obsahuje: 

- rozdělení sil a prostředků podle jednotlivých druhů činností ve formě tabulek 

zhotovených přímo na mapě nebo jako přílohy na tiskopisech, 

- rozkaz velitele pátrací akce, 

- výpis z rozkazu (nařízení) pro velitele skupin (jednotek) začleněných do pátrací akce, 

- taktika činnosti (její detaily v rámci pátrací akce zpravidla na mapě většího měřítka), 

- plán operativního zabezpečení pátrací akce,  

- plán spojení. 
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5.1.2 Rozhodnutí k pátrací akci 

Zpracovává se zpravidla na mapě velitele pátrací akce a také jako písemný dokument. 

Obsah rozhodnutí: 

- zámysl pátrací akce, 

- úkoly prvkům sestavy (skupinám, jednotkám), 

- způsob součinnosti, 

- organizaci velení a spojení v rámci pátrací akce, 

- velitelské stanoviště, 

- obsah a lhůty podávaných hlášení. 

5.1.3 Pracovní mapa  

Je dokumentem velitele a dalších funkcionářů, kteří se zúčastňují pátrací akce. 

V pracovní mapě se průběžně zaznamenává vývoj situace a vlastních sil, dále připravované 

rozhodnutí o řešení vzniklé situace a úkoly.  

5.1.4 Výkazová mapa 

Tento dokument se vede ve štábu pátrací akce a obsahuje zpravidla údaje shodné 

s pracovní mapou velitele pátrací akce. Na této mapě je situace vedená v reálném čase. Má 

obsahovat potřebné informace o pohřešované osobě i vlastních silách a prostředcích, které 

v pátrací akci byly použity. Výkazovou mapu vede jeden ze štábních důstojníků. Situace 

uvedených prvků je zachycena ve stanovených časových intervalech s uvedenou legendou.  

5.1.5 Výpisy 

Jedná se o výpisy grafické nebo textové v rozsahu potřebném pro příslušný podřízený 

stupeň. Zpravidla jde o výpisy z rozhodnutí nebo plánu pátrací akce, které slouží jako jedna 

z forem předávání úkolů podřízeným.  

Obsahují informace o situaci v prostoru jednotky velitele, kterému je výpis určen, dále 

situaci pohřešované osoby, situaci a úkoly sousedů, úkoly skupiny (jednotky), velitelské 

stanoviště, způsob spojení, lhůty a způsoby podávání hlášení.  

5.1.6 Plán spojení 

Zpracovává se na mapě v měřítku 1:50 000 a obsahuje: 
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- velitelské stanoviště velitele pátrací akce, 

- předsunutá a záložní velitelská stanoviště, pokud jsou vytvářena, 

- velitelské stanoviště velitele pátrání, 

- dislokace obvodních oddělení Policie v prostoru pátrací akce, 

- výchozí čáry pátrání, 

- čáry ukončení pátrání, 

- kontrolní body. 

K uvedeným prvkům se graficky znázorňují spojovací prostředky s označením typu 

rádiové stanice a s vyznačením rádiového směru nebo rádiové sítě. 

Přílohou k plánu spojení zpracovaného na mapě jsou především volací znaky, hlavní a 

záložní rádiový kanál pro využití rádiových stanic, úkoly pro zřízení rádiových směrů a 

rádiových sítí, tabulka signálů a úkoly pro využití jednotlivých druhů spojení. 

5.2 Textová dokumentace 

Textová dokumentace se zpracovává a vede v průběhu pátrací akce. 

5.2.1 Rozkaz velitele pátrací akce 

Rozkaz velitele pátrací akce je písemný dokument, v němž jsou přesně formulované 

úkoly sil a prostředků, které se zúčastňují pátrací akce. Rozkaz musí mít všechny formální 

náležitosti a podepisuje ho velitel pátrací akce.  

5.2.2 Deník pátrací akce 

Slouží jako písemný výkazový dokument, do kterého se v chronologickém sledu zapisují 

údaje o vývoji situace, přijaté rozhodnutí a úkoly. Jedná se o zachycení různých pokynů, 

údajů a informací, které jsou doručované podřízeným, anebo od nich přijímané ústní formou 

nebo přes spojovací prostředky. 

5.2.3 Nařízení a výpisy z rozkazů 

Podle možností se zpracovávají v předstihu, aby vytvořily dostatek času pro realizaci 

podřízených prvků sestavy pátrací akce.  

Jejich obsahem může být: 
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- údaje o situaci pohřešované osoby, 

- situace a úkoly sousedů, 

- úkoly skupiny (jednotky), které je výpis určen, 

- velitelské stanoviště, 

- způsob spojení a podávání hlášení.  

5.2.4 Zápis o ukončení pátrací akce 

Po ukončení pátrací akce se zpracovává hlášení o jejím průběhu, které dává přehled i 

podklady pro provedení rozboru.  

Vyhodnocení a rozbor kladů, ale i nedostatků je důležitou součástí každé pátrací akce. 

Mimo uvedených dokumentů se v průběhu pátrací akce mohou vést různé přehledy, 

tabulky, schémata a jiné pomocné dokumenty, které slouží k velení jednotlivým prvkům 

sestavy pátrací akce (jednotkám, skupinám), výkazové a informační dokumentaci a pomocné 

dokumentaci.  

[1,9] 
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6 Prostředky využitelné při pátrání po pohřešovaných osobách 

K samotnému pátrání po pohřešovaných osobách se krom lidské síly využívá i celá řada 

podpůrných prostředků, o kterých bude pojednáno v této kapitole. V úvodu bude řeč o využití 

lidské síly při vytváření pátracích rojnic a použití psů při pátracích akcích. Dále je v této 

kapitole popsáno využití technických prostředků při pátrání, jako je například podvodní robot, 

termovize nebo využití policejních vrtulníků, které při pátrání zaujímají nezastupitelné místo. 

V závěru této kapitoly je pojednáno o dokumentačních prostředcích, informačních systémech 

a využití hromadných sdělovacích prostředků při pomoci v pátrání po pohřešovaných 

osobách. 

6.1 Pátrací rojnice 

Jedná se o jeden z nejtypičtějších způsobů praktického pátrání v terénu. Pátrání 

v rojnicích probíhá pod jednotným velením. Velitel pátrací akce určí a v mapě vytyčí 

prostory, které je vhodné propátrat pomocí pátracích rojnic. Tento prostor se dále rozdělí na 

jednotlivé sektory a určí se pořadí prohledávání těchto sektorů. Zvolí se vyrovnávací čáry, 

kterými jsou zpravidla terénní čáry, cesty, vodní toky apod. Obvykle dvě tyto čáry tvoří 

hranici sektoru a slouží jako výchozí, vyrovnávací nebo konečné linie pohybu rojnice. Velitel 

pátrací akce určí velitele sektoru, který dále stanoví velitele jednotlivých pátracích rojnic. 

Před zahájením pátrání v rojnici určí velitel rojnice rozestupy osob, tak aby byla vizuálně 

pokryta veškerá místa mezi postupujícími členy rojnice. Dále velitel rojnice stanoví způsob, 

kterým bude komunikovat s jednotlivými členy rojnice – radiostanice, mobilní telefony, 

hlasem předáváním zprávy od člena k členovi. Velitel rojnice komunikuje s velitelem sektoru. 

Rojnice postupuje v linii stejným tempem od výchozí čáry k nejbližší vyrovnávací čáře, 

přičemž jednotliví členové rojnice udržují takové tempo postupu, aby se sousedním členem 

rojnice neztratili vizuální kontakt, zejména při prohledávání špatně prostupných nebo méně 

přehledných míst. Propátrání označeného terénního místa (skalní útvary, povrchové a 

podzemní prostory, jeskyně apod.) a všech jiných objektů se provádí po předchozí předběžné 

prohlídce místa. V případě nepřehlednosti části prostoru nebo vysoké pravděpodobnosti 

výskytu pohřešované osoby, může postupovat rojnice při pátrání v tzv. kruhu z jeho středu 

nebo opačně z obvodu do středu, přičemž velitel rojnice určí výchozí místo. Pokud terén 

neumožňuje některé místo prohledat, člen rojnice to okamžitě oznámí veliteli rojnice, který 

místo zanese do mapy. Po dosažení vyrovnávací čáry se členové rojnice zastaví, rojnice se 
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vyrovná, provede se kontrola spojení a velitel rojnice vydá pokyny k dalšímu postupu. 

V namáhavém terénu je vhodný krátký odpočinek a případné občerstvení. Po dosažení 

konečné vyrovnávací čáry, která je hranicí sektoru, velitel výsledek pátrání oznámí veliteli 

zásahu, zaznamená ho do dokumentace a vydá pokyny k propátrání dalšího sektoru.  

Nutné prohlídky oplocených pozemků v sektoru jsou prováděny, je-li to možné, za 

přítomnosti jejich majitelů nebo na místě přítomných zástupců orgánů obce. U objektů, které 

se nalézají v sektoru pátrání a v nichž je přítomný majitel nebo uživatel je příslušníkem 

policie požádán o zkontrolování tohoto objektu. Objekt, který je uzamčený a opuštěný a 

nejeví známky násilného vniknutí, se neprohledává. [10] 

6.2 Využití psů při pátracích akcích 

Vyhledávání osob v terénu za pomoci speciálně vycvičených psů je založeno na principu 

biologické metody detekce lidského pachu psem. Psy je možné využít při vyhledávání osob v 

prostoru (plošné vyhledávání), při vyhledávání zasypaných nebo zavalených osob (sutinové 

vyhledávání), při vyhledávání osob na vodních plochách (vodní vyhledávání) a při pátrání po 

pachové stopě (záchranné stopování). Do pátrací akce lze nasadit služební psy PČR vycvičené 

pro plošné vyhledávání. Dále psy z ostatních složek IZS (popř. jiných organizací), kteří 

splňují kynologické atesty Ministerstva vnitra ČR.  

6.2.1 Využití psů při plošném vyhledávání 

Rychlost pátrání pomocí speciálně vycvičených psů je několikrát vyšší než pátrání 

pomocí rojnic, protože pes je schopen navětřit pach osoby na velkou vzdálenost. Například na 

propátrání prostoru o rozloze 25 km2 za 5 hodin by bylo potřeba přibližně 450–1300 osob 

použitých v rojnicích. Na stejný prostor stačí 25–80 psovodů se psy. Včas sehnat a následně 

koordinovat činnost několika stovek osob při pátrací akci je většinou nemožné. Naproti tomu 

zajistit během několika hodin desítky psovodů se psy je reálné. 

Rychlost postupu terénem je u psovodů se psy vyšší, než je tomu u pátrání rojnicemi. 

V rojnicích se musí rychlost přizpůsobit nejpomaleji jdoucímu pátrači. Ke zdržení dochází 

také při vyrovnávání rojnic a v nepřehledném terénu vznikají časové ztráty z důvodu 

důkladnější prohlídky zarostlých a jinak komplikovaných míst. Velkou předností psa při 

plošném vyhledávání je jeho nezávislost na přímé viditelnosti. V hustých porostech a za 

snížené viditelnosti (tma, mlha, sněžení apod.) má pes lepší schopnost nalézt pohřešovanou 

osobu než kterýkoli jiný pátrací prostředek. V těchto ztížených podmínkách záleží už jen na 
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schopnostech člověka orientovat se v terénu a umožnit tak psovi spolehlivé navětření pachu. 

Další výhodou dobře připravených psovodů se psy je, že pro svou práci nepotřebují další 

řídící pracovníky a materiální vybavení. Pátrání pomocí psů je také šetrnější k plochám se 

zemědělskými plodinami, kde by mohla rojnice osob způsobit značné škody. Pro řízení a 

zajištění pátrací akce (vydávání pokynů, přeprava, komunikace, stravování, ubytování apod.) 

je výhodnější účast menšího množství osob při stejné efektivitě pátrání. Tomuto požadavku 

psovodi se psy zcela vyhovují. Jediným omezením pro nasazení psovodů jako pátracího 

prostředku je použití v místech velkého pohybu osob nebo v blízkosti rojnic. Pes by se 

zdržoval označováním každé přítomné osoby a rychlost postupu by byla neúměrně snížena. 

[3] 

6.2.2 Využití psů při vyhledání osoby po pachové stopě 

Pátracího psa je možné nasadit k vyhledání pachové stopy. V ideálním případě lze dojít 

po pachové stopě až k pohřešované osobě.  

Při vyhledání pachové stopy v těchto případech je vhodné využít metody tzv. 

záchranného stopování. Záchranné stopování je specifická odbornost psa. Jedná se o velmi 

efektivní způsob pátrání. Pes stopař je nasazen k vyhledání pachové stopy v místech, kde se 

pohřešovaná osoba pohybovala naposledy. Podmínkou pro vyhledání pachové stopy 

pohřešované osoby mezi stopami jiných osob je zajištění jejího pachového vzorku (nevypraný 

oděv apod.). Díky pachové paměti je pes schopen ztotožnit pach z předmětu a pach stopy v 

terénu a dále sledovat pachovou stopu konkrétní osoby i mezi pachovými stopami jiných 

osob. [3] 

6.2.3 Využití psů při vyhledání mrtvé osoby 

Pátrání po pohřešované osobě často probíhá za účasti mnoha sil na rozsáhlém území a 

neskončí dříve, než je tato osoba nalezena. Z tohoto důvodu je důležité najít pohřešovanou 

osobu i v případě, že již nežije. Psovodi se psy by proto měli být připraveni i na vyhledání 

mrtvého lidského těla. Psovod se psem, který nezajistí vyhledání případného mrtvého těla, 

musí tuto skutečnost sdělit veliteli pátrací akce. Ten by měl potom zajistit následné propátrání 

oblasti jinými pátracími prostředky. [3] 

Použití psů na vyhledání neživých (utonulých) osob je výhodné zejména při pátrání na 

vodních plochách. Rozsáhlé vodní plochy lze s vycvičeným psem propátrat daleko rychleji 
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než při pouhém použití potápěčů. Čím je voda kalnější, tím větší je rozdíl v efektivitě pátrání 

těchto dvou pátracích prostředků.  

Pes značí místo největší koncentrace pachu vzniklého dekompozicí lidské tkáně. V takto 

označeném místě provedou potápěči dohledání utonulého. Jedná se o velmi efektivní způsob 

pátrání. Při této práci je vhodná spolupráce s potápěči již od samého začátku pátrání na vodní 

ploše, neboť místo koncentrace pachu lidské tkáně může být rozprostřeno ve větší ploše 

vlivem působení změn ve vodním prostředí, jako jsou např. spodní proudy, víření vody apod. 

V těchto případech jsou zkušení potápěči schopni na základě zhodnocení vodního prostředí 

upřesnit možné místo výskytu utonulé osoby.  

Tuto práci mohou zajistit buď psi na plošné vyhledávání s rozšířením specializace o 

vyhledávání utonulých osob na vodních plochách, nebo psi speciálně vycvičení na 

vyhledávání mrtvých lidských těl a jejich částí (cadaver). [3] 

 

6.3 Technické prostředky 

6.3.1 Podvodní roboti 

Pro pátrání po pohřešovaných osobách pod vodní hladinou lze krom jednotek potápěčů 

také využít technický prostředek v podobě tzv. miniponorek či podvodních robotů. Pro tyto 

účely disponuje těmito prostředky Báňská záchranná služba (robot typ Minirower MK-II) a 

Oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR (OSPČV PP 

ČR) v Brně (kamerový systém značky Titan). Obrázky obou zařízení jsou uvedeny v příloze 

č. 4. 

6.3.2 Podvodní automatický kamerový systém Titan 

Jedná se o miniponorku s kamerou na stodvacetimetrovém kabelu. Používá se ve vodách 

s lepší viditelností. Rozhodující pro tuto miniponorku je terén, neboť může snadno uvíznout 

mezi kořeny.   

Způsoby využití podvodních robotů: 

- pro pátrání ve větších hloubkách (více jak 50 metrů), 

- mapuje podvodní dno a zajišťuje přenos obrazu. 

6.3.3 Štěrbinová minikamera značky Wöhler VIS 250 s lokátorem 

Jde o ideální technický prostředek pro vyhledávání osob nejen v sutinách, ale také pod 
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ledem. Dvacetimetrový kabel dovoluje opravdu široké použití a osvětlení 12 ti bílých LED 

diod na hlavě kamery usnadňuje pátrání v místech bez dostatku světla. Zařízení se dále skládá 

z TFT-barevného monitoru (5,6“), 2 m kabelu pro vytažení monitoru, kamerové hlavice 

s úhlem vidění 120°, 2 nabíjecích baterií, lokátoru umožňujícím přesné určení polohy 

kamerové hlavice. Tuto štěrbinovou minikameru (obrázek viz příloha č. 4) mají k dispozici 

některé útvary HZS ČR. [27] 

6.3.4 Termovize – zařízení FLIR Ultra Force EP 

FLIR z ang. Forward looking infra-read. Zařízení FLIR poskytuje osádce vrtulníku, ve 

kterém je zařízení instalováno, reálný obraz terénu a objektů na něm. Obraz může být 

vizuálně sledován, zaznamenáván, případně i v reálném čase přenášen na příslušná místa 

velení. FLIR pracuje na principu citlivého vyhodnocování a rozlišování tepelných 

charakteristik objektů, respektive detekce optického záření emitovaného vlastními objekty na 

kontrastním pozadí terénu, vegetace apod. Je schopen rozpoznávat jak tzv. horké cíle (motory 

strojů, vozidel apod.), tak tzv. chladné cíle (pozemní objekty, osoby apod.). Dosahová tepelná 

rozlišovací schopnost 0,05 až 0,3 °C umožňuje zjišťovat a sledovat stacionární i pohyblivé 

cíle jak v noci, tak ve dne ze vzdálenosti 8 až 20 km. Pro lepší představu: systém je schopen 

odečítat registrační značky automobilů na vzdálenost okolo 500 m, detailně sledovat osoby ve 

vodě ze vzdálenosti 1 km a chodce ze 3 km. [4] 

Fotografie zařízení FLIR spolu s ukázkami snímků monitoru zařízení jsou uvedeny 

v příloze č. 5. Dále je o tomto zařízení pojednáno v podkapitole „Policejní vrtulníky“. 

6.4 Policejní vrtulníky 

Pro pátrání na rozlehlém, špatně přístupném a nepřehledném prostoru, při špatné 

viditelnosti z místa na místo a v dalších obtížně řešitelných podmínkách (nad vodní plochou, 

trasologické stopy na sněhu apod.) jsou využívány vrtulníky letecké služby PČR.  

Letecká služba PČR (dále jen LS) je útvarem s celostátní působností. Jejím základním 

úkolem je zabezpečení nepřetržité pohotovosti a nasazení letecké techniky k plnění úkolů 

útvarů PČR, HZS ČR, Ministerstva vnitra, orgánů krizového řízení a smluvních organizací. 

Způsob vyžadování pohotovostního vrtulníku je upraven ZPPP č. 155/2001. [28] 
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6.4.1 Zásady pro efektivní využívání vrtulníků při pátrání 

- Vrtulník je třeba požadovat včas a již v prvotní informaci předané operačnímu 

středisku letecké služby musí žadatel specifikovat předpokládané úkoly. Další 

potřebné informace se upřesňují posádce vrtulníku během letu k místu pátrání, 

- na místě je potřeba v rámci předletového rozboru situace stanovit metody pátrání, 

případný postup, upřesnit kritická místa, dohodnout spojení s pozemními složkami 

apod. Optimální je posádku vrtulníku doplnit zkušeným pátračem s dobrou místní 

znalostí a komplexními informacemi o probíhajícím pátrání, 

- spojení posádky vrtulníku s pozemními silami a prostředky je základní potřebou, 

posádka musí mít přehled o možnostech rádiového spojení (grafické schéma spojení, 

počet radiostanic, jejich rozmístění), velitel pátrací akce musí mít možnost usměrňovat 

přelety vrtulníku. [28] 

 

6.4.2 Doplňkové speciální vybavení letecké techniky 

- Zařízení pro termovizní pozorování FLIR Ultra Force EP se záznamem obrazu, 

- dálkový přenos obrazu, 

- noční světlomet SX-16 s IR filtrem, 

- brýle pro noční vidění tzv. NVG, 

- pohyblivá mapa DKG-3 a DKG-4 v zástavbě EC 135. [28] 

Obrázky některých doplňkových zařízení jsou uvedeny v příloze č. 4. Dostupnost 

letecké techniky v rámci celé ČR a dále k horským střediskům ze základen v Praze a v Brně je 

graficky zobrazena na mapách ČR, které je uvedeny v příloze č. 7.  

 

6.4.3 Využití vrtulníku 

Při pátrání na velkých rovinatých a přehledných prostorech s malou vegetací a při 

sněhové pokrývce, na které jsou dobře patrné trasologické stopy, je vhodné využít vizuálního 

pozorování pomocí optických přístrojů (obrázky viz příloha č. 6). Tento způsob se dále 

využívá k pátrání nad vodními hladinami, které ovlivňuje především čistota vody, čeření 

hladiny vody od větru a dopad slunečních paprsků.  

Velice často se provádí pátrání s pomocí technických prostředků, zejména termovize a 
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nočního světla (obrázky viz příloha č. 4). Noční světlo se využívá v malém prostoru pátrání s 

upřesněným výskytem objektu, k širokému či bodovému osvětlení terénu s nižší vegetací jako 

jsou parky, okolí budov, dvory apod. Použití zařízení termovize – FLIR je velmi účinné v 

chladnějších měsících či v denní době bez přímého slunečního svitu, obsluhu zařízení FLIR 

provádí posádka vrtulníku a lze ho kombinovat i s nočním světlem. 

Vrtulník lze také využít k řízení postupu pátracích skupin, k rychlému přesunu hlídek a 

skupin nebo k jejich dopravení na nepřístupná místa a k udržování spojení v rámci pátrací 

akce. Dále se využívá k rychlému transportu zraněných osob z těžko přístupných míst 

(obrázky viz příloha č. 8). 

Mezi přednosti vrtulníku patří především jeho rychlost (cca 240 km/hod). Je velmi 

pohyblivý, zvládá rychlý i pomalý let a dokáže viset nad vytipovaným místem. Vrtulník má 

minimální nároky na přistání mimo letiště. Dále ho lze využít pro získání nových informací, 

které není možné ze země získat. Pozorovatel může velice rychle prozkoumat rozlehlý prostor 

při vhodném využití vlastností vrtulníku a jeho doplňkového vybavení. Dle zahraničních 

zdrojů je prokázáno, že přehlednou plochu, kterou propátrají pozemní síly o počtů 450 

policistů za jednu hodinu, je vrtulník schopen propátrat za 12 minut. [28] 

Při letecké přepravě pomocí vrtulníku se musí jeho osádka řídit bezpečnostními pokyny, 

které jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

6.5 Ostatní prostředky 

Jako dokumentační prostředky při pátrací akci se využívají především fotodokumentace 

a videodokumentace. 

Dalším prostředkem jsou informační systémy PČR. Slouží především k rychlému 

vyhlášení celostátního či mezinárodního pátrání po pohřešované osobě, k přenosu informací o 

pohřešované osobě spolu s její fotografií. Prostřednictvím informačních systémů lze 

hromadně rozesílat úkoly, zejména prověrky u osob možného styku s pohřešovanou osobou, 

prověrky v nemocničních zařízeních apod.  V pracovní době je gestorem dat do informačních 

systémů určených pro pátrání pracovník SKPV zabývající se touto problematikou. V mimo 

pracovní dobu zadává data a prostřednictvím informačního systému vyhlašuje celostátní 

pátrání operační důstojník PČR.   

Je žádoucí do pátrání zapojit i širokou veřejnost, což lze uveřejněním informací o 

pohřešované osobě prostřednictvím televizního vysílání, denního tisku, internetu apod. Lze 
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využít i uveřejnění relace o pohřešování osoby prostřednictvím místních rozhlasů obcí a měst 

prostřednictvím jejich statutárních zástupců. 
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7 Možnosti jednotlivých složek IZS a jejich využitelnost 

V této kapitole bude pojednáno jednak o samotném IZS a o způsobu dělení jeho složek. 

V dalším pak budou jednotlivé složky charakterizovány v oblasti možného využití při 

pátracích akcích.  

7.1 Integrovaný záchranný systém  

Za IZS se považuje koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události 

a při provádění záchranných a likvidačních prací.  

V České republice se tento systém buduje od roku 1993. Základním právním předpisem 

pro IZS je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 

zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

IZS vznikl z potřeby každodenní činnosti záchranářů, zejména při složitých haváriích, 

nehodách a živelních pohromách, kdy je třeba organizovat společnou činnost všech, kdo 

mohou svými silami a prostředky, kompetencemi nebo jinými možnostmi přispět k provedení 

záchrany osob, zvířat, majetku nebo životního prostředí. Je to systém spolupráce a koordinace 

složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném 

provádění záchranných a likvidačních prací tak, aby stručně řečeno „nebyl opomenut nikdo, 

kdo může pomoci a zároveň nikomu nepřekážel“.  

IZS se dělí na složky základní a ostatní. [2] 

7.1.1 Základní složky IZS  

Jsou páteří celého systému IZS, neboť zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem 

ohlášení vzniku mimořádné události. Dále provádějí vyhodnocení mimořádné události a 

neodkladný zásah.  

Základními složkami IZS jsou: 

- Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí 

území kraje, 

- Policie ČR, 

- Zdravotnická záchranná služba. [28] 
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7.1.2 Ostatní složky IZS  

Začlenění ostatních složek do IZS podmiňuje uzavření dohody o plánované pomoci na 

vyžádání. Plánovanou pomocí na vyžádání se rozumí předem písemně dohodnutý způsob 

poskytnutí pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS 

dotčenou ostatní složkou IZS.  

Ostatními složkami IZS využitelnými při pátracích akcích jsou: 

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), 

- městská policie, 

-  Horská služba ČR,  

- Báňská záchranná služba ČR, 

- další organizace a občanská sdružení. [2] 

7.2 Charakteristika základních složek IZS a možnosti jejich využití 

7.2.1 Policie ČR   

V rámci pátrání po pohřešovaných osobách je PČR ze zákona odpovědná za organizaci a 

řízení celé pátrací akce. 

PČR je schopna zajistit dostatečné množství sil a prostředků pro vytváření pátracích 

rojnic, zejména z nejbližších místních a obvodních oddělení PČR, příslušníků místně 

příslušné pořádkové jednotky, zásahové jednotky, či ze studentů středních policejních škol a 

základní odborné přípravy. Pro plošné pátrání v terénu policie využívá služební psy, ve 

výjimečných případech i policejní inspektory na koních. Policie celkem disponuje 150-200 

psy určenými pro pátrání v terénu, krajská ředitelství PČR mají těchto psů kolem 40. Pro 

pátrání pod vodní hladinou má policie k dispozici služební psy se speciálním výcvikem na 

vyhledávání neživých osob, potápěče zásahových jednotek krajů a z OSPČV PP ČR, kteří 

jsou vycvičeni pro potápění ve velkých hloubkách, jeskyních či důlních dílech a k tomuto 

využívají i moderní techniku, jako je např. podvodní robot. K pátrání policie také často 

využívá vrtulníky LS PČR spolu s doplňkovým technickým zařízením – FLIR. 
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PČR není vybavena a vycvičena pro hledání osob v lavinách, pod troskami objektů, 

v důlních dílech nebo v podzemních prostorách, včetně krasových, s výjimkou uvedené 

specializované skupiny potápěčů OSPČV.  

Chybějící disponibilní síly a prostředky pro okamžité a bezprostřední zahájení pátrací 

akce v terénu je optimální získat v rámci IZS. 

7.2.2 Hasičský záchranný sbor ČR 

Při pátracích akcích je hlavní využití jednotek HZS ČR především pro jejich technickou 

vybavenost a specializovaný výcvik pro zásahy ve špatně přístupných terénech. Jedná se 

především o zásahy ve výškách, na vodní hladině a pod vodou. Z technických prostředků jsou 

to např. čerpadla (pro vyčerpávání různých jímek, či studní), různé prostředky pro záchranu 

osob z vodní hladiny či ze zamrzlé vodní plochy (např. nafukovací záchranný chodník, 

plovoucí záchranné saně). HZS má vyčleněná družstva, která jsou předurčena pro práci 

leteckého záchranáře. Tato družstva jsou na každém krajském ředitelství HZS ČR. Na 

leteckých základnách v Praze a Brně drží služby příslušníci HZS coby letečtí záchranáři.  

HZS ČR je dále schopen zajistit kontejner pro štáb a technické prostředky pro týlové a 

proviantní zabezpečení. Jednotky HZS lze také pro jejich speciální výstroj použít např. při 

propátrávání nebezpečných prostorů (skládky, mokřady, bažiny apod.). Dále lze využít jejich 

terénních vozidel či pásových dopravníků pro rychlý přesun speciálních jednotek (lezci, 

potápěči, speleologové a další) k provedení propátrání těžko přístupných míst.  

7.2.3 Zdravotnická záchranná služba   

Činnost ZZS se řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví České republiky číslo 

434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě. 

ZZS plní při pátracích akcích úlohu rychlé a včasné zdravotnické pomoci pohřešované 

osobě i pátrajícím osobám. 

7.3 Charakteristika ostatních složek IZS a jejich možnosti využití 

7.3.1 Městská policie  

MP se využívá k pátrání především na území měst a v jejich okolí, kde mají strážníci 

velmi dobrou místní a osobní znalost. Strážníci MP Praha a Ostrava mají atestované psovody 

na sutinové a plošné vyhledávání osob. MP v jiných městech má pouze psy na obranné práce, 

při pátracích akcích je nelze využít. Strážníky MP lze začlenit do pátracích rojnic.  
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7.3.2 Armáda ČR  

Složkou IZS určenou k záchranným a dalším neodkladným pracím jsou určeny vojenské 

ženijní prapory (VŽP) a samostatné záchranné roty (SZR). Mají předurčenost pro kraje, kde 

mohou zasahovat na žádost hejtmana kraje nebo HZS kraje. V případě ústředního řízení 

záchranných a likvidačních prací budou koordinovány z centrální úrovně Ministerstvem 

vnitra. 

V současné době má AČR celkem dvě samostatné záchranné roty a tři ženijní prapory 

organizačně začleněných do ženijní záchranné brigády s velitelstvím v Bechyni. 

Složení velitelství 15. ženijní brigády – Bechyně: 

- 151. ženijní prapor – Bechyně,  

- 152. ženijní prapor – Rakovník,  

- 153. ženijní prapor – Olomouc,  

- Samostatná záchranná rota – Rakovník,  

- Samostatná záchranná rota – Olomouc.  [17] 

V zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, je zakotveno právo na dočasné 

velení jednotkám praporu ze strany velitele pátrací akce. 

AČR disponuje velkým množstvím sil. Výhodou při nasazení jednotky AČR při pátrací 

akci je především disciplinovanost, dobrá fyzická kondice a kvalitní vybavenost jednotlivých 

členů. Ideální je začlenění vojáků do rojnic při pátrání v terénu.  

Dále jednotky AČR mají vybavení pro zajištění logistiky, což lze při pátracích akcích 

rovněž dobře využít. 

Jednotky VŽP a SZR lze v rámci pátracích akcí po pohřešovaných osobách využít i 

k potápěčským pracím. [2] 

7.3.3 Báňská záchranná služba  

Báňskou záchrannou službu (dále jen BZS) je vhodné požádat o součinnost při pátrání 

ve ztížených podmínkách. Jedná se především o pátrání v podzemních prostorách, ale i ve 

výškách, pod vodní hladinou a v nedýchatelném prostředí. BZS při těchto činnostech využívá 

nejmodernější techniku, mezi níž patří např. podvodní robot značky Minirower MK-II, 
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termokamera značky FLUKE FlexCam Ti55, kterou lze použít mimo jiné pro vyhledávání 

zasypaných osob a další. BZS je dále vybavena pro poskytování první pomoci v podzemí.  

V České republice jsou v současné době 4 hlavní báňské záchranné stanice (HBZS). 

Sídlí v Ostravě, Mostě, Hodoníně a v Praze. 

HBZS zajišťují nepřetržitou pohotovost svých sil a prostředků. Pohotovostní jednotka 

vyjíždí do dvou minut od nahlášení nehody. [15] 

7.3.4 Jednotky sboru dobrovolných hasičů měst a obcí  

V rámci pátracích akcí lze členy těchto jednotek využít převážně do pátracích rojnic a to 

především pro jejich dobrou místní znalost. Další využití je např. v technické pomoci při 

odčerpávání studní nebo jímek a pro pátrání na vodní hladině s využitím vodních člunů.  

7.3.5 Sbor dobrovolných hasičů Hejnice  

Je občanským sdružením, které má uzavřenou dohodu o plánované pomoci na vyžádání 

pro případy pátrání po pohřešovaných osobách s HZS ČR Libereckého kraje. SDH má 

k dispozici speciálně vycvičené psy pro plošné a sutinové vyhledávání. Psi jsou vycvičeni 

také pro vyhledávání utonulých a k záchraně tonoucích.  

7.3.6 Český červený kříž  

ČČK je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. 

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.  

V současné době má ČČK celkem 64 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v 1487 

místních skupinách.  

ČČK má těchto sedm kolektivních členů: 

- Vodní záchranná služba 

- Horská služba ČR 

- Svaz záchranných brigád kynologů ČR 

- Skalní záchranná služba chráněné krajinné oblasti Broumovsko 

- Česká speleologická společnost 

- Česká unie námořního jachtingu 
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Pro pátrací akce velkého rozsahu lze členy ČČK využít jednak pro týlové zajištění 

pátrací akce, zejména pro zajištění případné zdravotnické pomoci a dále jako výpomoc pro 

zajištění občerstvení a nápojů pro pátrající osoby apod. 

K pátracím akcím vzhledem k náplni jejich činnosti lze využít prvních šesti výše 

uvedených kolektivních členů ČČK. [12] 

7.3.7 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže  

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (dále jen VZS ČČK) je občanské 

sdružení. Jeho posláním je preventivně záchranná činnost na vodních lokalitách ČR. Další 

zaměření záchranářů VZS je na poskytování kvalifikované předlékařské první pomoci ve 

stanicích a ošetřovnách VZS ČČK.  

Při pátracích akcích se VZS ČČK zapojuje do propátrávání vodních ploch nebo v 

součinnosti s družstvy potápěčů, zejména pro případné poskytnutí první pomoci. [26] 

7.3.8 Horská služba ČR  

Nezastupitelné místo při pátrání v horách má právě HS ČR. Členové HS ČR mají jednak 

dobrou místní znalost a dále jsou pro práci v horském klimatu dobře vybaveni a vycvičeni. 

Členové HS ČR dále úzce spolupracují se záchranáři LS PČR, provádějí společná cvičení IZS 

na záchranu osob. Z technických prostředků disponuje HS ČR vozidly pro pohyb na sněhové 

pokrývce (rolby, sněžné skútry apod.), vybavení pro záchranu a transport osob z těžko 

dostupných míst. Její členové jsou vybaveni pro práci ve výškách.  

Pro plošné vyhledávání osob lze využít psovodů. Psi u HS ČR jsou využíváni především 

na vyhledávání osob zasypaných v lavinách. Výhodou je, že členové HS ČR mají potřebnou 

fyzickou kondici a odbornou připravenost pro pátrací akce v terénu. [4] 

7.3.9 Svaz záchranných brigád kynologů ČR  

Je občanské sdružení zabývající se záchrannými pracemi pomocí speciálně vycvičených 

psů. Někteří kynologové mají atestaci pro plošné nebo sutinové pátrání. Za pomoci speciálně 

vycvičených psů vyhledávají utonulé osoby na vodních plochách. V zimních podmínkách 

pátrají po osobách zapadlých ve sněhu nebo zavalených v lavině. 

Svaz záchranných brigád kynologů ČR (dále jen SZBK ČR) je členěn do krajských 

brigád, které fungují na území jednotlivých regionů. Jejich činnost je řízena prezidiem svazu. 

Z momentálně nejlépe vycvičených členů svazu je sestavována a průběžně doplňována 
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Pohotovostní jednotka SZBK, která je připravena kdykoli na vyzvání se dostavit k zásahu 

nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. [24] 

7.3.10 Skalní záchranná služba chráněné krajinné oblasti Broumovsko  

Skalní záchranná služba chráněné krajinné oblasti Broumovsko (dále jen SZSB) je 

dobrovolné občanské sdružení. SZSB lze zapojit do pátracích akcí především při pátrání v 

Adršpašsko-Teplických skalách, Broumovských stěnách a v Ostaši, což jsou místa územního 

působení SZSB.  Ukázka záchrany pohřešované osoby z horského terénu je uvedena v příloze 

č. 9. 

SZSB lze využít především k poskytnutí předlékařské pomoci, vyproštění postižených 

osob z nepřístupných míst, jejich transportu k dopravním prostředkům a dále při pátracích 

akcích v orientačně náročném a nebezpečném terénu. [25] 

7.3.11 Speleologická záchranná služba 

Při pátrání v těžko přístupných podzemních prostorách je vhodné vyžádat pomoc členů 

Speleologické záchranné služby (dále jen SZS), kteří jsou schopni v případě potřeby 

poskytnout zraněné osobě první pomoc. Mají k dispozici technické prostředky pro provádění 

záchranných prací v jeskyních, mezi něž patří lezecká výstroj, pomůcky pro orientaci v 

jeskyních, záchranná nosítka a vybavení pro potápěčskou činnost. SZS je tvořena 30 členy ve 

dvou stanicích s působností v oblastech Čechy a Morava. SZS úzce spolupracuje s jednotkami 

HZS ČR, zejména při organizacích společných cvičení. [23] 

7.3.12 Help in danger 

Je nestátní nezisková organizace, jejíž členy jsou převážně profesionálové z oblasti 

medicíny, vodních sportů, potápění, horolezecké a speleologické činnosti a dalších oborů. 

Pro pátrací akci v terénu je možné organizaci použít jako týl pro zabezpečení záchranářů 

formou zdravotní asistence, stanů, přikrývek, dekontaminačních sprch, občerstvení apod. K 

dispozici mají dva velkoobjemové nafukovací stany (obrázky viz příloha č. 3) a další 

vybavení pro logistické zajištění akce. Mezi hlavní zaměření této organizace však patří 

poskytování ucelené pomoci technického a zdravotního rázu, v úzké spolupráci se ZZS, HZS 

a dalšími složkami IZS.  
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Sdružení H.I.D. je od října roku 2006 zařazeno do IZS ČR, Záchranného bezpečnostního 

systému Hlavního města Praha a do Krizového plánu měst Nymburk a Brandýs nad Labem. 

[14] 

7.3.13 Hasiči – Rescue 

Jedná se o občanské sdružení sídlící v Praze. Jednotka je po organizační a zásahové 

stránce zcela samostatná. 

Hlavní specializací této jednotky je vyhledávání pohřešovaných osob v hůře dostupných 

místech (záchrana z výšek a hloubek). Při pátrání po pohřešovaných osobách jednotka 

využívá nejmodernější technologie a navigaci pomocí GPS spolu s výpočetní technikou ve 

vozidle. Disponuje speciální databází bodů pro pátrání po těchto osobách. Jednotka slouží 

pohotovosti tak, aby vyjela kdykoli minimálně v počtu 1+4. 

Dále jednotka na základě smlouvy s GŘ HZS ČR zpracovává data do GIS IZS ČR. 

Provádí mapování v terénu, zaměřování, fotodokumentace a třídění stávajících databází. [13] 

7.4 Další organizace nezačleněné do IZS 

Začlenit tyto složky do pátrací akce je možné na základě oprávnění vyžádat věcnou a 

osobní pomoc od fyzických i právnických osob podle zákona o IZS a nově i podle zákona o 

PČR. Jedná se například o Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Rescue Pardubice, 

Rescueinfo a Kynologický záchranný sbor ČR.  

7.4.1 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

Je občanským sdružením působícím na úseku požární ochrany, které se organizačně 

člení na krajské SDH, okresní SDH a nejnižším organizačním článkem jsou SDH měst a obcí. 

Členy SDH je možné využít do pátracích rojnic. 

7.4.2  Rescue Pardubice 

Je občanským sdružením s působností na území města Pardubice. Toto sdružení 

připravuje své členy na zvládnutí zdravotnických a informačních prací při mimořádné události 

– pátrací akci. Hlavních úkolem sdružení je pomoc složkám IZS a jiným organizacím, které se 

podílejí na řešení mimořádných událostí. Zaměřuje se na poskytování přednemocniční 

neodkladné péče na místě hromadného neštěstí a pomoc při pátrání po pohřešovaných 

osobách.  
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Z technických prostředků má toto sdružení k dispozici sanitní vozidlo a jedno malé 

vozidlo. V případě pohřešování osob je sdružení schopno do 4 hodin zajistit 5 lidí a do 15 

hodin 20 lidí. Z dalších prostředků má sdružení např. zdravotnické vybavení na celkem 

vysoké úrovni (automatický externí defibrilátor, elektronické glukometry, kufry se 

zdravotnickým vybavením apod.). [22] 

7.4.3 Rescueinfo  

Občanské sdružení působící na území obce s rozšířenou působností Pardubice. Sdružení 

zajišťuje radiové spojení pro krizový štáb a ostatní organizace a monitoruje problémová místa 

v průběhu mimořádné události. [21] 

7.4.4 Kynologický záchranný sbor ČR  

Využití Kynologického záchranného sboru ČR (dále jen KZS ČR) v rámci pátracích akcí 

je především v případech pátrání za pomoci speciálně vycvičených psů v sutinách, 

v přírodním terénu, vyhledávání lidského cadaveru v různém terénu, vyhledávání utonulých 

osob apod. 

KZS ČR je schopen nasazení po celé ČR i v zahraničí. Členové tohoto sboru se 

neúčastní kynologických atestů, nelze tedy ověřit jejich využití při plošném vyhledávání 

v terénu. [18] 
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8 Zásady řízení pátracích akcí 

V této závěrečné kapitole jsou popsány důležité zásady řízení pátracích akcí, které 

vycházejí z poznatků získaných při zásazích v terénu. Jednotlivé zásady popisují pouze 

zásadní fakta, neboť jejich podrobný popis by překročil rámec bakalářské práce. 

8.1  Zásada včasnosti 

Jedním z hlavních předpokladů úspěšné pátrací akce je její včasné zahájení. Toto závisí 

především na samotných oznamovatelích, kteří oznamují pohřešování osoby a na 

zkušenostech policistů základních útvarů, kteří oznámení přijímají.  Čas, během kterého je 

osoba nezvěstná, hraje při pátrání klíčovou roli. Pro oznamovatele platí pravidlo, čím dříve 

vyhledám odbornou pomoc, tím lépe. Policisté musí v co možná nejkratší době od 

oznamovatele zjistit skutečnosti, které by opravňovaly okamžité zahájení pátrací akce. Musí 

provést důkladnou základní operativní činnost, raději několikrát a nejlépe osobně provádět 

prověřování informací (nemocnice, příbuzní, apod.). Hlásnou službou informovat své OS 

PČR, které přijme další opatření. Jedním z nejdůležitějších výstupů operativně pátrací činnosti 

by krom zjištění nebezpečí z prodlení měla být informace o době a místě posledního výskytu 

pohřešované osoby.  

8.2 Zásada vytyčení plochy pátrání 

Dokázat dobře vytyčit prostor pátrání je základním a nelehkým úkolem velitele pátrací 

akce. Neboť vychází ze subjektivních podkladů oznamovatelů či svědků, jejichž výpovědi 

týkajících se doby a místa určení posledního výskytu osoby bývají nepřesné. Jak již bylo 

v této práci uvedeno, lze lokalizovat místo výskytu osoby podle jejího mobilního telefonu a to 

prostřednictvím provozovatelů zajišťujících veřejnou telekomunikační síť. Jak se v praxi 

ukázalo, tak i tyto poskytnuté informace, mohou být velice nepřesné.  Při vytyčování velikosti 

plochy pátrání je dále nutné brát ohled na množství dostupných sil a prostředků.  

8.3 Zásada maximálního nasazení dostupných sil a prostředků 

Důležitým faktorem při nasazení sil a prostředků je jejich účelné využití. Je nutné 

důkladně zvážit jejich použití dle jejich předností a podmínek pátrání (doba, klimatické 

podmínky, trén aj.). U osob nasazených v terénu zajistit jejich včasné střídání. Pro 

prověřování získaných poznatků využívat operativní zálohy (SKPV). 
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Po vytyčení prostoru pátrání je vhodné tuto plochu, s ohledem na její členitost a 

náročnost terénu, rozdělit na jednotlivé sektory. Velitel zásahu poté vyhodnotí, jaké síly a 

prostředky bude potřebovat k propátrání jednotlivých sektorů. V tomto okamžiku je vhodné, 

aby velitel zásahu měl v řídícím štábu osobu nebo osoby znalé předmětného místa pátrání. Na 

základě jejich informací a na základě mapových podkladů stanoví množství potřebných sil a 

prostředků k pátrání. V případě potřeby specialistů, které policie nemá k dispozici, velitel 

zásahu okamžitě prostřednictvím KOPIS HZS ČR tyto síly a prostředky vyžádá. Jaké síly a 

prostředky velitel zásahu použije, záleží na jeho zkušenostech a informovanosti. To samé platí 

i o operačních střediscích. 

8.4 Zásada zodpovědného přístupu všech účastníků pátrací akce 

Zde je třeba mít na paměti pravidlo, aby každý účastník pátrací akce konal tak, jako by 

pátral po osobě sobě nejbližší. Je zapotřebí klást důraz na odpovědnost každého pátracího 

týmu za svěřený úkol. Dále vést řádnou dokumentaci k pátrací akci (kdo, co, kdy, kde a 

s jakým výsledkem bylo pátráno). K samotnému pátrání je vhodné využívat zejména 

vycvičené a vyškolené síly a minimalizovat používání sil neproškolených.  V průběhu pátrání 

je třeba zdržet se všech nevhodných komentářů typu: „Už mě to tady nebaví chodit a hledat 

nějakého dědu, v televizi hrají fotbal a já ho zase propásnu….“. Jednak je tento přístup velice 

neprofesionální a také musíme pamatovat na to, že pátrací akce se mohou účastnit i osoby 

blízké pohřešované osoby.  

8.5 Zásada materiálního zajištění 

Pátrací akce v terénu se neobejde bez kvalitního materiálního zajištění neboli logistiky. 

Toto je dobře vyřešené např. v AČR, která v tomto ohledu používá standarty NATO, kde bez 

logistiky neexistuje bojová či mírová operace nebo u záchranářů v Holandsku, kam se na 

místo mimořádné události postupně dostavují průzkumné, zásobovací, vyhledávací a 

vyprošťovací čety. Důležité je vybavení řídícího štábu. V případě pátrání v otevřené krajině je 

vhodné zajistit mobilní kontejner štábu, případně stan a přívod elektrického proudu např. 

pomocí dieselagregátu. Pro potřeby řídícího štábu a velitele zásahu je vhodné zajistit mobilní 

výpočetní techniku s barevnou tiskárnou, připojením na internet a intranet, mapové podklady 

dané lokality (vojenské, turistické, fotomapy apod.). Další důležitou a mnohokrát 

podceňovanou záležitostí jsou funkční prostředky spojení. Pro tyto účely je vhodné, aby 

velitel zásahu přibral do štábu specialistu, který se postará o kompletní zabezpečení spojení 
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po celý průběh pátrací akce. K počtu pátracích a záchranných týmů (skupin, družstev apod.) 

by měl být zajištěn i adekvátní počet spojovacích prostředků. Základní složky IZS mají své 

vlastní, ale je vhodné mít rezervu i pro tyto složky. U radiostanic Matra bývá často problém 

s kapacitou baterií, proto je nutné počítat s jejich výměnou za rezervní a zajistit dále jejich 

dobíjení. Dále je třeba zajistit náhradní typ spojovacích prostředků (mobilní telefony apod.). 

Pro zajištění poskytnutí základní péče (odpočinek, občerstvení, první pomoc apod.) pro 

pátrající osoby či případně pro vypátranou pohřešovanou osobu, je třeba připravit vyhovující 

prostory.  Nabízí se využití služeb dobrovolných organizací, jakými jsou např. ČČK, 

občanské sdružení Rescue Pardubice, či Help in Danger, které má k dispozici např. 

velkoobjemové stany pro zajištění těchto potřeb apod.  

Pro pátrače v terénu je třeba zajistit dostatečné množství mapových podkladů a 

prostředků pro orientaci v terénu (viz příloha). Je důležité, aby mapy měly vyznačené 

měřítko, byly barevné a jednotné pro všechny zasahující složky (brát v patrnost stáří map, 

chybějící či jiná pojmenování místních částí apod.). Technologie a přístroje GPS bohužel 

zatím nejsou u policie běžně využívány. Samozřejmostí by měly být prostředky pro pátrání 

v noci, ale i toto bývá někdy značný problém. Ve výbavě každého pátrače by neměla chybět 

funkční svítilna nejlépe s jednou menší záložní a signalizační prostředky pro navigaci 

vrtulníku (např. světlice). Technické prostředky pro noční vidění k pozemnímu pátrání 

prozatím nejsou u policie k dispozici. Dalším vhodným vybavením je kapesní „lékárnička“ 

k poskytnutí první pomoci a torna s pitnou vodou (CAMELBACK, kterou používají policisté 

pořádkové jednotky ve Východních Čechách).  

8.6 Zásada rozhodovacího procesu 

K organizování, koordinaci a řízení složek IZS zřizuje velitel zásahu řídící štáb. Velitel 

zásahu musí důkladně zvážit složení štábu. Štáb má svou hierarchii, kde není prostor pro 

demokracii, či liberalismus, panují zde jasná pravidla ("Jaký velitel, takový štáb"). Velitel 

zásahu jde se svou kůží na trh, a to v případě negativního i pozitivního výsledku pátrací akce. 

On rozhoduje o tom, kdo bude členem štábu. Po ustanovení štábu není vhodné jeho složení 

jakkoliv měnit.  Jeho členové vyhodnocují získané informace, které filtrují tak, aby se 

k veliteli zásahu dostávaly pouze ty informace, ve kterých je nutné rozhodnout, tedy velet. 

Mnoho osob ve štábu může zapříčinit přísun velkého množství informací a velitel zásahu tak 

může být zbytečně zatížen řešením maličkostí.  Je důležité, aby velitel takovéto akce měl na 
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rozhodování a organizování dostatek času, prostoru a klidu a to mu právě zabezpečí vhodné 

složení štábu. Nesmí zde však chybět tyto osoby – policista pro koordinaci postupu 

součinnostních složek IZS, policisté, kteří budou zabezpečovat dokumentaci a analýzu 

společného zásahu složek IZS, policista SKPV, určený pro operativní činnost se specializací 

na pátrání, velitel psovodů PČR, specialista pro zabezpečení spojení a dále velitelé 

z jednotlivých zasahujících složek IZS. U velitelů ostatních složek IZS je vhodné volit pouze 

ty, kteří poskytli do zásahu větší počet sil a prostředků a dále specialisty jednotlivých složek 

(potápěči, lezci, kynologové apod.). 

Členové štábu průběžné vyhodnocují získané informace, provádějí operativní 

rozhodování a změny plánu. 
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9 Závěr 

Ve své práci jsem souhrnně popsal problematiku pátrání po pohřešovaných osobách se 

zaměřením na osobu velitele pátrací akce, na jeho možnosti využití jednotlivých sil a 

prostředků k pátrání. Dále jsem charakterizoval jednotlivé složky integrovaného záchranného 

systému, jejich nasazení a upotřebitelnost při pátracích akcích. V závěrečné kapitole jsem 

stanovil zásady řízení pátracích akcí na základě zkušeností ze zásahů. 

Pozornost jsem věnoval i nové organizační struktuře PČR, novému zákonu o Policii ČR, 

který do pátrání po pohřešovaných osobách vnesl mnoho nových oprávnění v rámci 

operativně pátracích činností. Zejména jsem se věnoval možnostem využití prostředků 

pátrání, jakými jsou pátrací rojnice, pátrání pomocí psů, pomocí vrtulníků a různých 

technických prostředků.   

Po utřídění všech získaných podkladů, ať již z dostupné literatury nebo z poznatků 

získaných při konzultacích s kolegy z jednotlivých složek IZS, jsem zjistil, že téma řízení 

pátracích akcí po pohřešovaných osobách je velmi obsáhlé a bylo pro mne těžké vybrat a 

uspořádat ty nejpodstatnější věci, tak abych nepřekročil rozsah bakalářské práce. Během 

tvorby práce, jsem převážnou grafickou část (obrázky, grafy aj.) umístil do jednotlivých 

příloh. Vzhledem k této skutečnosti jsem se rozhodl, že do své práce nezahrnu kapitolu 

s názvem „Porovnání postupů při řízení pátracích akcí s jinými zeměmi“. 

Domnívám se, že stanovené cíle této práce se mi podařilo splnit. Výstupem mé práce je 

přehled sil a prostředků využitelných při pátracích akcích po pohřešovaných osobách a 

vytvoření několika zásad organizování a řízení pátracích akcí. Jednotlivé síly a prostředky 

jsem charakterizoval a zaměřil se převážně na způsoby jejich využití a možnosti nasazení.  Ve 

stanovených zásadách jsem zobecnil poznatky získané na základě vlastních zkušeností 

z pátracích akcí, ale i ze zkušeností mých kolegů. 

V praxi je systém nastaven tak, že velení pátrací akce se ujímá velící funkcionář, který 

byl na daný den určen do dosažitelnosti. V rámci územního odboru PČR nebývá mnoho 

velkých pátracích akcí, kterých by se účastnily další síly a prostředky IZS. A tak se stává, že 

někteří funkcionáři nemají s těmito akcemi dostatek zkušeností. A v případě ostré pátrací akce 

to pak bohužel připomíná spíše její předstírání. Tento problém bych do budoucna řešil tak, že 

by v rámci krajských ředitelství PČR bylo určeno několik specialistů, kteří by byli vyčleněni 

na problematiku řízení pátracích akcí v terénu. Jednalo by se o tzv. „Full service“, který by 
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zajišťoval pro velitele či odpovědné funkcionáře činnosti, které jsem pojmenoval v zásadách. 

Dalším řešením by podle mého názoru byla účast velících důstojníků PČR na společných 

námětových cvičeních složek IZS. 

Svou bakalářskou práci jsem psal tak, aby mohla být využita velitelem zásahu jako 

přehledná metodická příručka k řízení pátracích akcí po pohřešovaných osobách. Své 

uplatnění by našla i při odborných školeních velících důstojníků PČR nebo při výuce základní 

odborné přípravy nových policistů.  
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11 Seznam použitých zkratek 

BZS – Báňská záchranná služba. 

ČČK – Český červený kříž. 

GIS IZS – Geografický informační systém integrovaného záchranného systému. 

GŘ HZS ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

HBZ – Hlavní báňská záchranná stanice. 

H.I.D – Občanské sdružení Help in Danger. 

HS ČR – Horská služba České republiky. 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky. 

IZS ČR – Integrovaný záchranný systém České republiky. 

JSDH- Jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

KOPIS HZS ČR – Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru 

České republiky. 

KZS ČR – Kynologická záchranná služba České republiky. 

LS PČR – Letecká služba Policie České republiky. 

MP – Městská policie. 

OS PČR – Operační středisko Policie České republiky. 

PČR – Policie České republiky. 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů. 

SHČMS – Sbor hasičů Čech Moravy a Slezska. 

SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování. 

SZBK ČR – Svaz záchranných brigád kynologů České republiky. 

SZR – Samostatná záchranná rota. 

SZS – Speleologická záchranná služba. 

SZSB – Skalní záchranná služba Broumovsko. 
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VZP – Vojenský záchranný prapor. 

VZS ČČK – Vodní záchranná služba Českého červeného kříže. 

ZPPP – Závazný pokyn policejního prezidenta. 

ZZS – Zdravotnický záchranná služba. 
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12 Seznam příloh 

1. Tiskopis „Oznámení o pohřešované osobě.“ 

2. Řídící štáb. 

3. Týlové zajištění. 

4. Technické prostředky. 

5. Snímky pořízené termovizní kamerou. 

6. Přímé vizuální pátrání pomocí vrtulníku. 

7. Dostupnost vrtulníku LS PČR. 

8. Záchrana pohřešovaných osob pomocí vrtulníku. 

9. Záchrana pohřešovaných osob v horském terénu. 

10. Bezpečnostní pokyny při letecké přepravě vrtulníkem. 


