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Úvod  

 Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza postupu integrovaného 

záchranného systému v případě pohřešování osob. Již na začátku zmíním, že postup složek 

není upraven žádným zákonem, pouze jsou zpracovány metodické postupy, kterými se Policie 

ČR a integrovaný záchranný systém řídí. Existují však různé odborné publikace a literatura 

zabývající se pátráním. V praxi se tyto obecné poznatky využívají, avšak existují různé druhy 

pátrání, kterým je nutno tyto poznatky upravit dle potřeby. Jedním takovým druhem pátrání je 

pátrání po pohřešovaných osobách. 

 Pro orientaci uvedu na začátku své práce základní pojmy, dále se budu věnovat 

integrovanému záchrannému systému, zdůvodním, proč vznikl a zmíním jeho složky, které se 

do pátrání po pohřešovaných osobách zapojují. V další částí se budu věnovat pátrání obecně, 

taktických postupech a nastíním administrativně právní úkony, které je zapotřebí vykonat 

před a v průběhu pátrání.  

 Na základě detailního rozboru postupu složek integrovaného záchranného sytému, 

který je uveden v samostatné kapitole, uvedu nedostatky, které se vyskytují. Pátrání mohou 

komplikovat různá fakta. Analýza postupu, konkrétně Ishikawův diagram, tyto fakta odhaluje.  

 Tímto jsem se dostal k cíli mé bakalářské práce. Tím je vytipovat slabé články a 

navrhnout nové a lepší řešení, které by zdokonalilo a hlavně zefektivnilo pátrání po 

pohřešovaných osobách. To je v současné době na dobré úrovni, avšak nikoliv 

bezproblémové a dokonalé. Mé návrhy, troufám si tvrdit, jsou natolik reálné, že jejich použití 

by své ovoce přineslo. Proto doufám, že tato bakalářská práce bude využita jako námět na 

změnu a tím poslouží ke zefektivnění postupu integrovaného záchranného sytému v případě 

pátrání po pohřešovaných osobách. 
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1 Aktuální stav 
 

1.1 Základní pojmy 

Ve své práci budu používat níže uvedené termíny, bez jejichž vysvětlení by byla 

problematika pátrání po pohřešovaných osobách nesrozumitelná. 

 

Integrovaný záchranný systém 

 Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Koordinací 

postupu složek Integrovaného záchranného systému při společném zásahu se rozumí 

koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti. 

 Integrovaný záchranný systém tedy není organizace, ale je to především soubor 

pravidel  a postupů, kterými se řídí postup jeho složek.  

 

Mimořádná událost  

 Škodlivé působení sil a  jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. 

 

Osoba pohřešovaná 

 Osoba, po které bylo vyhlášeno nebo započato pátrání, a které hrozí nebezpečí 

ohrožení života a zdraví v důsledku mimořádné události, např. v důsledku její závislosti na 

péči jiných osob (zejména malé děti, nesvéprávné nebo nemocné osoby atd.) nebo v důsledku 

působení nepříznivých okolností (zejména meteorologických podmínek – podchlazení, 

umrznutí nebo vlivem prostředí či okolností – utonutí, zranění, závislost na medikamentech), 

pokud nebude urychleně vypátrána. 

  

Pátrací akce 

 Jde o jednu z forem praktického pátrání a lze ji definovat takto: Pátrací akce je 

náročný, organizovaný, praktický  způsob pátráním jehož cílem je nalézt zajistit objekty 

důležité pro trestní řízení nebo jiný společenský významný účel.  
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1.2 Integrovaný záchranný systém  
 

1.2.1 Charakteristika Integrovaného záchranného sytému 

 V České republice se integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) buduje od 

roku 1993. V současné době se IZS řídí zákonem č. 239/2000 sb., o integrovaném 

záchranném sytému a změně některých zákonů ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

 IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR 

(dále jen „HZS ČR“), Policie ČR (dále jen „policie“), Zdravotnické záchranné služby (dále 

jen „ZZS“) a dalších složek při řešení mimořádné události (dále jen „MU“) (požárů, havárií, 

dopravních nehod, pátrání apod.). Při takovýchto MU je totiž potřeba organizovat společnou 

činnost všech, kteří se mohou díky svým silám a technickým prostředkům na záchranných a 

likvidačních prací podílet. Určitá spolupráce mezi jednotlivými složkami na místě zásahu 

existovala vždy, avšak odlišné pravomoci mezi nimi zakládají nutnost koordinace mezi nimi. 

Jinými slovy jde o to, aby každý, kdo pomoci může a chce, nebyl opomenut a vzájemně si 

nikdo nepřekážel. [3] 

  

1.2.2 Složky IZS 

Složky IZS se dělí v závislosti na působení v záchranářských a likvidačních prací na  

 

1) Základní složky 

 Mezi základní složky IZS se řadí HZS ČR a jednotky požární ochrany zařazené 

v plošném pokrytí území kraje, policie a Zdravotnická záchranná služba.  

 Tyto složky se řídí svými předpisy, na jejíchž základech byly zřízeny a navíc 

zákonem o IZS, který dává některým složkám určité kompetence, jako například to, že 

HZS ČR je hlavním koordinátorem a páteří IZS a na místě zásahu většinou velí jeho 

příslušník. Obecně ovšem platí, že hlavním koordinátorem akce je příslušník té složky, která 

se na akci podílí největšími silami a technickými prostředky.  

 

Hasičský záchranný sbor ČR 

 HZS ČR je organizační složkou státu, jejíž základním smyslem je chránit lidské 

životy a majetek před účinky požárů a poskytovat pomoc při záchranářských a likvidačních 

pracích v případě nastalé MU. 
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Tvoří jej: 

a) Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (dále 

jen „MV - GŘ HZS ČR“), 

b) hasičské záchranné sbory krajů, 

c) jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany. 

 Tyto jednotky pomáhají občanům při zdolávání požárů a provádění záchranných 

prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Jedná se o níže uvedené 

druhy jednotek požární ochrany: 

• Hasičský záchranný sbor kraje, který je zřizován státem jako součást HZS ČR a je 

umístěn na stanicích, 

• jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany,  

• Hasičský záchranný sbor podniků, 

• sbor dobrovolných hasičů obcí, 

• sbor dobrovolných hasičů podniků. [3] 

  

 MV- GŘ HZS ČR je nadřazeno všem hasičských záchranným sborům, v jeho čele 

stojí generální ředitel HZS ČR, který zodpovídá za činnost HZS ČR ministrovi vnitra.  

MV - GŘ HZS ČR má mimo jiné na starosti koordinaci příprav na nevojenské krizové situace 

(MU) a úkoly ochrany obyvatelstva, civilní obrany a IZS, zřizuje operační a informační 

středisko generálního ředitelství, schvaluje koncepci činností HZS ČR, kontroluje a odpovídá 

za jeho plnění atd. 

 

 

Zdravotnická záchranná služba 

 Zdravotnický záchranný sytém je založen na potřebě zajistit přednemocniční 

neodkladnou péči na místě vzniku náhlého ohrožení života nebo zdraví nebo během přepravy 

postiženého do zdravotnického zařízení. 

 Vyhází z plošného pokrytí ČR (stejně jako HZS ČR), kdy přednemocniční 

neodkladná péče musí být poskytnuta do 15 minut.  
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Zdravotnická záchranná služba se člení na 

a) operační střediska 

Přijímají a vyhodnocují tísňová volání k poskytnutí pomoci, dle stupě naléhavosti 

informují příslušnou výjezdovou skupinu a zadává jim úkoly. Zdravotnické operační 

středisko územního střediska záchranné služby dále řídí proces nasazení letecké 

zdravotnické služby, dopravu raněných v zahraničí do ČR, vyžaduje součinnost při 

MU apod. 

 

b) výjezdové skupiny 

Jedná se o rychlou zdravotnickou pomoc, která je tvořena dvoučlennou posádkou 

(řidičů – záchranářů), rychlou lékařskou pomocí, která je tvořena nejméně tříčlennou 

posádkou (řidiči – záchranáři, lékař) a leteckou záchrannou službou, v níž posádku 

tvoří lékař a záchranář. [3] 

 

 

Policie ČR 

Policie patří k ozbrojeným bezpečnostním sborům ČR.  Plní obecné a speciální úkoly 

bezpečnostního charakteru, zejména ochrana celospolečenských zájmů a hodnot, ochrana 

lidských životů, zdraví a důstojnosti, majetku, vede boj proti terorismu, dohlíží na bezpečnost  

a plynulost silničního provozu, odhaluje přestupky, .vyhlašuje celostátní pátrání atd. 

Působnost policie spadá pod Ministerstvo vnitra. Úkoly přijímá prostřednictvím 

Policejního prezídia, v jehož čele stojí policejní prezident. Ten   zodpovídá za činnost policie 

ministrovi vnitra. 

 

Policie je tvořena: 

a) Policejním prezidiem ČR 

b) Útvary policie s působností na celém území ČR  

Jedná se o útvary, které mají pravomoc po celém území ČR a jedná se především 

kriminalistický ústav Praha, Národní ústředna Interpolu Praha, Útvar rychlého 

nasazení, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu apod. 

c) Útvar policie s územně vymezenou působností 

Zde se řadí např. služba pořádkové policie, služba kriminální policie, letecká služba 

nebo služba správních činností. 
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 Policie může využít ke svým úkolům v případě nedostačujících sil a prostředků i 

členy armády, vězeňských služeb a celních správ, kteří mají v době plnění úkolů pro policii 

stejné povinnosti a práva jako policista1. 

 

 V praxi se ovšem stává (a v případě pohřešování osoby takřka bez výjimky), že 

základní složky IZS (např. policie) nedisponují dostatečnými silami a technickými prostředky 

ke zvládnutí záchranářských a likvidačních prací. V takovém případě nastupují ostatní složky 

IZS. 

 

2) Ostatní složky 

 Mezi tyto složky, které je možno v případě potřeby využít, patří 

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

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (vězeňská služba), 

• ostatní záchranné sbory, 

• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (Báňská záchranná služba), 

• zařízení civilní ochrany, 

• neziskové organizace a sdružení občanů. 

  

 Ostatní složky IZS poskytují plánovanou pomoc na vyžádání alespoň jedné ze 

základních složek a to na základě dohody o plánované pomoci na vyžádání. Tu uzavírá podle 

zákona o IZS MV – GŘ HZS ČR se subjekty, které se tímto stávají ostatními složkami IZS. 

Mezi nejčastěji používané subjekty patří Armáda ČR, Vězeňská služba, Báňská záchranná 

služba, obecní policie, dobrovolní hasiči, Český Červený kříž, neziskové organizace. 

 

Některé ostatní složky IZS: 

Armáda ČR 

 Armáda ČR  je hlavní složkou ozbrojených sil ČR. Je zapojena do systému 

obranného, operačního a civilního nouzového plánování, do integrované vojenské struktury 

NATO. 

 V roce 2003 byla mezi Ministerstvem obrany, kterému je Armáda ČR podřízena, a 

Ministerstvem vnitra uzavřena dohoda a spolupráci. V této dohodě jsou řešeny způsoby 

poskytování pomoci Armádou ČR při rozsáhlým MU. 

                                                 
1 § 22 zákona o Policii České republiky, odst. (1) a (2) [12]  
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Báňská záchranná služba 

 Báňská záchranná služba patří neodkladně k hornické činnosti. Všechny fyzické a 

právnické osoby, vykonávající činnost prováděnou hornickým způsobem jsou povinny tuto 

službu zajistit.  

 Mezi hlavní úkoly Báňské záchranné služby patří zajištění lékařské první pomoci 

v podzemí, oprava, kontrolování a údržba sebezáchranných přístrojů, dýchacích přístrojů, 

oživovacích přístrojů a záchranářské techniky, odstraňování následků havárií, zdolávání 

závažných podzemních nehod jako je výbuch plynu, průval vody apod., vykonává další 

rizikové – práce ve výškách nebo pod vodní hladinou.  

 

Obecní policie 

Činnost obecní policie je dána zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů. Je řízena starostou obce a má na starosti zajištovat veřejný pořádek a 

bezepčnost v rámci obce. Přehled možných složek, které se mohou zapojit do IZS, znázorňuje 

obrázek č. 1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  Obr. č. 1  Složky IZS 



8 
 

1.3 Pátrání 

1.3.1 Obecně o pátrání  

Pátrání po osobách a věcech (dále jen „pátrání“) patří ke každodenní kriminalistické 

práci policie. Samotným obsahem a cílem pátráni je nalezení hledaného či pohřešovaného 

objektu využitím metodických postupů, komplexních činností a opatření. 

Denně musí policie řešit desítky případů souvisejících s pátráním po hledaných 

osobách, výjimkou ale nejsou ani případy pohřešovaných dětí, mladistvých i dospělých. 

Policie pátrá společně s ostatními složkami IZS po osobách, které jsou nějakým způsobem 

spojeny s trestnou činností, od osob nedorazivších do výkonu trestu až po uprchlíky.  

Zvláštní kapitolou jsou však případy pohřešovaných osob. Konkrétně případy 

pohřešovaných dětí řeší policie, potažmo IZS nejčastěji. Ve většině případů se však dítě najde 

ještě v tentýž den a případ je u konce. I tak je ovšem nutno do pátrací akce okamžitě zapojit 

veškeré možné síly a technické prostředky. Tyto případy kontrolují média a veřejnost je na ně 

velice citlivá. Nenalezení dítěte není dobrou vizitkou policie, ani celého IZS.  

Často se také pátrá po osobách, jenž utekly ze sociálních ústavů, ze zdravotnických 

zařízení, ze sanatoria apod. Osoba beroucí léky si mnohdy neuvědomuje, že vynechání léků 

může mít fatální vliv na její zdraví, v horším případě život. Proto i v takových případech je 

nutno zahájit pátrání.  

 

1.3.2 Význam pátrání 

 Ke správnému pochopení taktiky pátrání je důležité zmínit celý systém, který 

pátrání zahrnuje.  

 Česká republika je demokratický stát a k základním požadavkům demokratické 

společnosti patří bezpochyby její ochrana před trestnou činností. Pokud však i přesto k trestné 

činnosti dojde, společnost trvá na uplatnění trestní odpovědnosti vůči pachatelům. Jinými 

slovy, takového pachatele je potřeba vyhledat (vypátrat) a předat soudním orgánům. Pátrání 

se však nevyužívá pouze v případech trestné činnosti, ale i při hledání pohřešovaných osob, 

odcizených nebo ztracených věcí, zvířat apod. 
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1.3.3 Druhy pátrání 

Z kriminalistického hlediska lze pátrání klasifikovat podle těchto tří hledisek: 

• charakter hledaného objektu 

• způsob pátrání 

• územní rozsah pátrání   

 

Charakter hledaného objektu je nejzákladnějším rozdělením pátrání. Pátrá se především po: 

• osobách 

• věcech 

 

Osoby, po kterých se pátrá se dále člení na pátrání: 

• po osobách hledaných 

• zjišťování  totožnosti osob 

• pátrání  po totožnosti nalezených mrtvol 

• po osobách pohřešovaných [4] 

 

 

1.3.4 Taktické zásady pátrání 

Mezi základní kriminalistické taktické zásady patří: 

 

1) Reálnost pátrání 

 Základní podmínkou smysluplného pátrání je obecný předpoklad, že hledaný objekt 

skutečně existuje, tedy že je reálný. Musí proto existovat ověřitelná informace, že tento objekt 

skutečně je. Není-li taková informace k dispozici a ani není žáden předpoklad pro to, že bude 

získána během pátrání, pátrání se považuje za nereálné a pátrání by nemělo být zahájeno.  

 Další nepostradatelnou podmínkou reálného pátrání je skutečnost, že objekt se 

vyznačuje určitým markantem (znakem), dle kterého je možno jej odlišit od podobných 

objektů.   

 Je-li však i přes absenci těchto podmínek nutno pátrání zahájit, měla by první fáze 

pátrání spočívat v nalezení těchto informací, jinak může být celé pátrání jen ztrátou času a 

kontraproduktivní.    
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2) Součinnost a koordinace pátrání 

 Pátrání je charakteristické tím, že je prováděnou většinou celou řadou subjektů, 

potažmo složkami IZS. Součinnost nabývá podoby převážně ve spolupráci policie (kriminální 

služba) a HZS ČR  s vězeňskou službou, Armádou ČR a dalšími ostatními složkami IZS.  

 Každý složitější případ potom musí být nějak koordinován. Tuto koordinaci 

zabezpečuje řídící centrum, které má za úkol mimo jiné shromažďovat a vyhodnocovat 

informace, zajišťovat komunikaci s veřejností, s médií, vypracovat plán pátrání atd. 

 

3) Spolupráce s veřejností při pátrání 

V pátrání se využívá při spolupráci s veřejností skutečnost, že osoba, po které je 

vyhlášeno pátrání, musí být v kontaktu s okolním prostředím. Osoba v pátrání si totiž musí 

zajišťovat životně důležité potřeby. Tím nastává reálná možnost, že nějaký občan přišel 

s touto osobou do styku a může o ní poskytnout důležité informace.  

 Proto je vhodné, aby policie spolupracovala s orgány místní samosprávy, kde se  

předpokládá výskyt hledané osoby. Tím je myšlena například spolupráce se starostou obce, 

s lesníky, myslivci, pracovníky restaurací, potravinových prodejen apod. 

 V případě pátrání po hledané věci se vychází ze skutečnosti, že pachatel se bude 

snažit danou věc prodat. Proto jsou získávány informace o tom, zda někdo s takovou osobou, 

nebo přímo hledanou věcí nepřišel do styku. [1] 

 

1.3.5 Metodika pátrání 

 Je třeba si uvědomit, že žádná dvě pátrání nejsou zcela shodná, a proto nemůže 

existovat univerzální metoda pro to, jak při pátrání postupovat. Lze však vymezit jisté 

policejní činnosti, které je nutné provést při každém specifickém pátrání. Tím je možné 

celkové pátrání rozdělit do čtyř fází: 

 

1) Příprava pátrání 

 Cílem přípravy pátrání je zajištění dostatečného množství informací, které je 

potřeba k vyhlášení pátrání. Mezi základní údaje, které by měl policista zajistit jsou tzv. 

identifikační údaje, dle kterých lze hledaný objekt odlišit a samotné pátrání vyhlásit. 

Identifikačními údaji se rozumí zejména: 

• Jméno, příjmení 

• Datum narození 
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• Místo pobytu 

• Fotografie nebo jiný obrazový záznam 

• Popis osoby, zvláštní znamení (tetování, znaménka…) 

• Otisky prstů 

• Vzorky písma 

• Rodné číslo apod. 

 

Výše uvedené identifikační údaje se uplatňují pouze při pátrání po osobách. [2] 

 

2) Zahájení a vyhlášení pátrání 

 Pátrání je zahájeno příslušným policejním útvarem na žádost fyzické či právnické 

osoby, případně z vlastního rozhodnutí. K vyhlášení pátrání po osobách musí být zajištěny 

veškeré důležité informace nejen nezbytné k vyhlášení pátrání, ale které se mohou dále 

v průběhu pátrání využít. Musí být vypsána žádost o vyhlášení pátrání, ve které jsou tyto 

informace vyplněny a která musí obsahovat: 

 

a) v případě žádosti po hledané osobě 

• úplné identifikační údaje, 

• kriminální minulost, 

• důvod pátrání, 

• způsob spáchání trestné činnosti, 

• pokyn, jak má být s osobou naloženo po jejím vypátrání a kdo ji převezme, 

• záznam o provedených lustracích v centrální evidenci občanů České 

republiky, 

• záznam o provedených šetřeních, úkonech a opatřeních, s výjimkou 

požadavků cizích států cestou Interpolu Praha.  

 

b) v případě žádosti po pohřešované osobě 

• vyplněný tiskopis „Oznámení o pohřešované osobě“ s protokolem o podání 

vysvětlení, 

• fotografii pohřešované osoby (co možná nejaktuálnější), 

• záznam o provedení šetření a jednotlivých úkonů. [2] 
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Vyhlašuje-li se pátrání po věcech, základním předpokladem je získání identifikačního údaje, 

podle nějž je potom možno rozlišit hledanou věc od ostatních.  

 

3) Fáze rozvinutého pátrání 

 Nejedná se o nic jiného, než  o shromažďování a vyhodnocování nových, v pátrání 

nalezených informací, které vedou k úspěšnému pátrání. Využívají se veškeré dostupné formy 

pátrání a prostředky. Tato fáze by měla dospět ke zjištění informací o místě výskytu hledané 

osoby, či věci. 

 

4) Ukončení pátrání 

 Pátrání může skončit z několika důvodů: 

• Je-li osoba, nebo věc vypátrána, 

• Úmrtím osoby, nebo nalezením mrtvoly a její identifikací, 

• Pominutím důvodu pátrání (hledaná osoba se sama přihlásí…), 

• Uplynutím 20 let od vyhlášení pátrání po osobě. 

  

 Ukončení pátrání je spojeno s administrativně technickými úkony spočívající 

v odvolání pátrání, předání osoby, informování oznamovatele o nálezu pohřešované osoby, 

věci. [2] 

 

 

1.3.6 Prvky a prostředky využívané při pátrání 

 
Prvky pátrací akce 

 Policie je vybavena silami a prostředky, které jsou přímo podřízené příslušnému 

útvaru, silami součinnostními, dočasně podřízenými příslušnému útvaru na základě dohody 

mezi jednotlivými útvary, nebo prostředky, které přidělí útvaru nadřízený. 

 

Prostředky pátrání 

 Policie využívá k účelům pátrání tyto pátrací prostředky 

• služební psy 

• technické prostředky 

• informační systémy 
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• hromadné sdělovací prostředky 

• policejní vrtulník 

• lustrace v evidencích policie 

• policejní věstník 

• pátrací pomůcky (optické prostředky, signální prostředky…) 

  

 Policie však již  není vybavena a vycvičena pro hledání osob v lavinách, pod 

troskami objektů nebo v podzemních prostorách, jako jsou jeskyně nebo důlní díla. V těchto 

případech se potom využívá pomoc Horské záchranné služby nebo Báňské záchranné služby, 

které jsou na tyto specializované záchranářské práce vycvičeny. [2] 

 

1.3.7 Pátrací systém PATROS 

 V době, kdy se pátrá a pohřešuje na tisíce osob, je nutné tyto osoby někde evidovat. 

Z tohoto důvodů využívá policie informační systém PATROS.  

 Jedná se o počítačový systém evidence osob, po kterých bylo na území České 

republiky vyhlášeno pátrání.  V systému jsou vedeny jak osoby pro potřeby trestního řízení, 

tak  osoby pohřešované. Centrální databáze systému PATROS je vedena v databázovém 

centru policie. Údaje jsou do ní zaznamenávány prostřednictvím sítě Intranet MV. 

Identifikační údaje o osobě jsou při vkládání do sytému přebírány ze správních evidencí a 

evidencí pohraniční policie, které mohou být doplněny policistou dle zjištěných skutečností  

 Sytém je v provozu od roku 1997 jako náhrada původního systému a slouží 

kriminalistům a celému IZS při pátrání po osobách. [1] 

 

1.3.8 Organizace a řízení pátrací akce 

 Aby byla problematika pátrání kompletní, je třeba si ještě vysvětlit celý systém 

plánování a organizace pátrání. Je jasné, že pátrání je složitý proces, který se neobejde bez 

přímé organizace. Tato organizace je vojskového charakteru, což znamená, že pro řízení se 

používají metody a postupy, které jsou podrobně zpracovány ve všech stupních armády.  

 Na řízení (velení) se podílí odborníci, jejichž práce musí být dokonale sladěna. 

Příkazy a podněty musí být přijaty ihned, jakékoliv zpoždění může mít na úspěch pátrání 

fatální vliv. 
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Složení orgánů řízení pátrání 

 Základem řízení je  rozhodnutí příslušného velitele pátrací akce pro její 

organizování. Složení orgánů pak může vypadat třeba takto: 

• velitel pátrací akce 

• náčelník štábu 

• štáb pátrací akce 

 Štáb pátrací akce slouží především ke zpracování a doručení úkolů jednotkám, které 

jej mají vykonat. Dalším jejich úkolem je shromažďování informací během pátrání, na jejíchž 

základě potom velitel pátrací akce řídí výkonné složky. 

 

Spojení 

 Mezi základní požadavky, na kterých závisí úspěšnost pátrání představuje spojení. 

To musí zajišťovat nepřetržitou součinnost a rychlý tok informací mezi jednotlivými 

jednotkami, které se na pátrání podílí. Využívají se veškeré druhy spojení: 

• telefonní 

• rádiové 

• internet 

• intranet 

• faxové 

 

Dokumentace pátrací akce 

 K tomu, aby byla pátrací akce úspěšně a spolehlivě zvládnuta, vede dokumentace, 

která se skládá ze dvou částí – textové a grafické. Zpracovává se v samotném začátku 

organizace pátrání a musí dát jednotlivým složkám jasný přehled o situaci. 

  

Grafická dokumentace může obsahovat 

• grafické rozhodnutí pro organizování pátrací akce, 

• pracovní mapy služebních funkcionářů, kteří se zúčastňují na organizování pátrací akce,  

• výkazovou mapu, která je vedena ve štábu pátrací akce v průběhu celé pátrací akce,  

• výpisy z grafického rozhodnutí doručované výkonným složkám v potřebném rozsahu , 

• plán spojení v pátrací akci. 
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Textová dokumentace může obsahovat 

• rozkaz velitele pátrací akce, což je podepsaná písemný dokument, ve které jsou 

popsány úkoly a využití sil prostředků, které se budou při pátrání využívat, 

• výpisy s plánů, různá nařízení (pro zdravotnická zabezpečení apod.), 

• deník pátrací akce, který slouží k zachycení všech klíčových dějů a vývoji situace 

zaznamenaných při pátrání. [1] 

 

 Celé pátrání obsahuje různé jednotlivé dokumenty, které se v průběhu pátrání 

evidují. Níže jsou uvedeny jejich možné obsahy.  

  

Plán pátrací akce 

• rozkaz velitele pátrací akce, 

• taktika činnosti, 

• rozdělení sil a prostředků dle druhů činností, 

• operativní zabezpečení pátrací akce. 

Tento plán je nutno zpracovat před začátkem pátrání. 

 

Rozhodnutí k pátrací akci 

 Písemný dokument, který obsahuje 

• úmysl pátrací akce, 

• obsah a lhůty podávání hlášení, 

• velitelská stanoviště, 

• způsob součinnosti. 

 

Plán spojení 

 Je zpracován na mapě. Je důležité, aby byla zajištěna možnost komunikace mezi 

jednotlivými složkami na mapách stejného měřítka. Mimojité jsou v něm uvedena 

• velitelská stanoviště, 

• výchozí čáry pátrání, 

• ukončovací čáry pátrání, 

• kontrolní body. 
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Výpisy 

 Jde o jednu z možností předávání úkolů podřízeným jednotkám. Výpisy mohou být 

jak grafické, tak textové a jejich obsahem bývá situace o osobě, po které se pátrá nebo která je 

hledaná, úkoly skupin, způsob spojení mezi nimi  apod. [1] 

 

 

1.4 Pátrání po pohřešovaných osobách 

1.4.1 Oznámení o pohřešované osobě 

 V této kapitole se budu věnovat pouze pátrání po pohřešovaných osobách. Toto 

pátrání upravuje dokument „Doporučené postupy pro činnost příslušníků Policie České 

republiky při pátracích akcích po pohřešovaných osobách v případech, kdy hrozí 

bezprostřední ohrožení života a zdraví pohřešovaných osob“. Tyto postupy uvádějí 

neodkladné postupy pátrání po pohřešovaných osobách, zejména dětech do 15 let, nemocných 

a starých občanů. Společný zásah složek IZS je potom řešen v metodickém doporučení 

„Katalogový soubor – typová činnost složek IZS při společném zásahu při záchraně 

pohřešované osoby společnou pátrací akcí v terénu.“ 

 Oznámení o pohřešování osoby a zahájit pátrání musí přijmout každý útvar policie. 

Policista, který přijímá toto oznámení sepíše s oznamovatelem „Oznámení o pohřešované 

osobě“, případně si i vyžádá fotografii pohřešované osoby. 

 Pátrání po pohřešované osobě je vyhlášeno Operačním střediskem okresního 

ředitelství policie (dále jen „operační středisko“), v jehož služebním obvodu bylo oznámení 

učiněno. Operační středisko dále zajistí všechna neodkladná opatření. [9] 

 

1.4.2 Příprava k provedení pátrání 

 Policie vychází z údajů, které jsou uvedeny v „oznámení a o pohřešovaných 

osobách“ a ostatních informací poskytnutých oznamovatelem. Především jde o zjištění 

důvodu (motivu), proč osoba zmizela, stanovení konkrétních úkolů  (prověření posledního 

známého místa výskytu pohřešované osoby, chybějící osobní věci apod.), prověření 

příbuzenských a přátelských vztahů, její další styky a zjistit, zda se u těchto osob pohřešovaná 

osoba nevyskytuje.  
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 Je-li důvodný předpoklad o místě zdržování pohřešované osoby, zejména je-li znám 

čas a prostor jejího pohybu, je zahájena pátrací akce. [4] 

 

1.4.3 Povolání IZS  

„Povolávání a nasazování složek IZS se provádí zásadně prostřednictvím operačního a 

informačního střediska HZS kraje (dále jen „OPIS“). Velitel zásahu podle plánu spojení 

zpravidla komunikuje s OPIS prostřednictvím operačního střediska příslušného útvaru 

policie. Je oprávněn komunikovat s operačním a informačním střediskem IZS kraje ( dále jen 

„OPIS IZS kraje“) i přímo a požadovat zejména informace o silách a prostředcích složek IZS 

a jejich možnostech a dojezdových časech nebo informace o smluvně předjednané věcné 

pomoci specializovaných právnických osob. OPIS IZS kraje je povinno neprodleně poskytnout 

veliteli zásahu veškerou potřebnou součinnost2.“ 

 

1.4.4 Velení pátrací akce  

 Velitelem pátrání složek IZS je v takovém případě zvolen příslušník policie, který 

využívá všechny své pravomoci dané zákonem [4] a současně pravomoci dané jako velitel 

zásahu dle zvláštního zákona [11]. Za úkol má zejména: 

• koordinovat veškeré složky IZS, 

• vyzvat fyzické nebo právnické osoby k poskytnutí pomoci, 

• rozdělit pátrací oblast na sektory, přiřadit jim velitele a těm posléze 

přiřazovat úkoly. 

 

1.4.5 Provedení pátrací akce 

 Pátrací akce by se měla zahájit a řídit Plánem pátrací akce dle pokynu [9], ale 

existují i situace, kdy na takovou přípravu není čas. To, zda se plán bude nebo nebude 

zpracovávat, závisí na faktorech jako je věk pohřešované osoby, její zdravotní stav, fyzické 

vlastnosti, místo posledního výskytu apod. 

 

 

 

                                                 
2 Doporučené postupy pro činnost příslušníků Policie České republiky při pátracích akcích po pohřešovaných 
osobách v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života a zdraví pohřešovaných osob, čl.5 odst. 4  
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Rojnice 

 Mezi nejčastější způsoby pátrání patří prohledávání okolí pomocí rojnic. Mluvíme-li o 

propátrávání okolí tzv. rojnicí policistů (nebo i ostatních složek IZS), máme na mysli  plošný 

postup pátrací skupiny stanoveným směrem určeného prostoru. Prostor se může dále rozdělit 

na dílčí úseky, které jsou zvlášť propátrávány. Jak taková rojnice vypadá, znázorňuje obrázek 

č. 2. 

   

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  Obr. č. 2  Rojnice tvořená policisty 

 

 

Využití vrtulníku 

Pro úspěšné vypátrání osob v špatně přístupných, rozlehlých a nepřehledných 

prostorech se využívají vrtulníky policie, kterými disponuje Letecká služba Policie ČR nebo 

vrtulníky, jejichž vlastníkem je Armáda ČR [1].  Posádka má totiž nad územím z vrtulníku 

dokonalý přehled, v noci navíc využívají možnosti termovize nebo nočních světlometů.  

 Na obr. 3 je možno vidět vrtulník, který má pod kabinou pilota umístěný noční 

světlomet. 
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  Obr. č. 3  Vrtulník Policie ČR využívající noční světlomet 

 

 

Základní metody využívání vrtulníku: 

 

Pátrání po přímé dráze letu 

 Využívá se například při pátrání podél vodního toku nebo komunikací. Vrtulník letí 

jedním směrem, přičemž posádka kontroluje dané území.  

 

Pátrání po rovnoběžné dráze letu 

 Používá se při pátrání v rovném a širokém prostoru a pokud se požaduje 

jednotné pokrytí prostoru. Vrtulník přelétává po stejně vzdálených rovnoběžných 

drahách od jednoho konce prostoru k druhému v předem zvolené výšce. 

  

 

Pátrání po vlnité dráze letu 

 Tato metoda se využívá při úzkém, dlouhém nebo rovném prostoru pátrání. 

Vrtulník létá stejně jako v předchozím případě v předem zvolené výšce, s tím rozdílem, že 

létá ve vlnité dráze letu. 

 

Pátrání ve čtverci 

 Používá se pokud je objekt pátrání v malém prostoru. Využití této metody je 

vhodné v pokrytém rovinatém terénu 
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Pátrání po vrstevnicích 

Tato metoda se využívá při pátrání v údolí a na horských svazích. Využívá se 

pokud náhlé změny výšek znemožňují použití jiných metod pátrání. Pátrání se zahajuje 

ve výšce nad nejvyšším vrcholem a spirálově se sestupuje oblétáváním po vrstevnicích 

směrem dolů. 

 

Pátrání v sektorech 

Tato metoda se využívá, pokud je známa poloha objektu ve vymezeném prostoru. 

Prostor se rozdělí na jednotlivé sektory, které se postupně propátrávají. Jednotlivé metody 

jsou metodami základními a většinou se vzájemně kombinují, tak aby pátrání bylo co 

nejefektivnější vzhledem k charakteru terénu a objektu pátrání. Při letu pokud to situace 

dovoluje se musí létat v zatáčkách a obraty při pátrání provádět s pravobočním náklonem, aby 

pozorovatel na předním sedadle neměl zakrytý výhled. [1, str.10-12] 

 

 

Využití služebních psů 

Služební a vycvičení psi jsou jedni z nejefektivnějších prostředků pátrání. Jejich 

schopnosti jsou tak velké, že dokáží zachytit pach člověka na vzdálenost několika desítek, za 

příznivého větru dokonce až stovek metrů.  

Při pátrací akci lze využít služebních psovodů se služebními psy soustředěných v 

právě prováděných kurzech ve výcvikových střediscích odboru služební kynologie a 

hipologie Policejního prezidia ČR. 
 
Jsou-li do akce začleněni i psi ostatních složek IZS nebo 

organizací, je vhodné služební psy policie nasazovat odděleně.  

 

Zásady platné pro pátrání se psy nasazené v rámci zásahu IZS 

• psovodi jsou nasazování k propátrání svěřeného úseku zpravidla ve dvojici. Psi pracují 

podle okolností společně nebo se v postupu střídají , 

• psovodi se psy jsou nasazování k propátrání nedostupných prostor a objektů (studny, 

stará neobydlené objekty apod.), 

• psovodi jsou nasazování odděleně od pátrací skupiny, vzhledem k tomu, že psovod 

není schopen korigovat postup pátrací skupiny. Pohyb pátrací skupiny značně snižuje 

jinak vynikající schopnosti psa pro využití k pátracím pracím,  
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• nasazení psa k vyhledání pachové stopy je ovlivněno stářím pachové stopy, druhem 

terénu a povrchu, pohybem osob v okolí místa činu a povětrnostními vlivy. [9] 

   

Psi se ovšem velice často využívají i při MU, jakými jsou zemětřesení, lavina a 

hurikány. Osoby, které jsou zavaleny lavinou nebo jsou uvězněny pod troskami staveb, lze 

totiž bez využití  speciálně vycvičených psů jen těžko najít. Práci záchranářského psa lze 

pozorovat na obrázku č. 4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. č. 4  Záchranářský pes v akci 

 

Využití potápěčské činnosti 

 Záchrannými prácemi ve vodním prostředí se v systému IZS zabývá HZS ČR, 

Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže (dále jen „VZS ČČK“) a policie, resp. 

Oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia České republiky 

(dále jen „OSPČV“). [9] 

 Činnost je prováděná za účelem pátrání po utonulých osobách, pohřešovaných 

osobách ve vodě, pří záchraně tonoucích osob, živelných pohromách a samozřejmě při 

výcviku. Potápěč (viz. obrázek č. 5) se řídí pokynem vedoucího potápěčské skupiny 

příslušného vodního sektoru, který za tento sektor odpovídá. Vedoucího potápěčské skupiny 

volí velitel zásahu.  
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  Obr. č. 5  Výcvik potápěčů 
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2 Analýza postupu IZS 

 
 Před samotnou analýzou pátrání si je třeba uvědomit, že pátrání po pohřešovaných 

osobách je zcela specifickou MU. Žádná dvě pátrání nejsou stejná, čili nemůže existovat 

univerzální návod, jak pohřešovanou osobu vypátrat. Vždy záleží na okolnostech situace, 

zkušenostech a profesionálním citu jak velitele zásahu složek IZS (dále jen „velitel zásahu“), 

tak operačních důstojníků, kteří pátrací akci řídí z místa OPIS. Existují však doporučené 

postupy, a to jak pro policii [9], tak pro celý IZS [10]. 

 

Možnosti Policie ČR 

Pátrání po pohřešovaných osobách  je v kompetenci kriminální policie, pro kterou 

obvodní oddělení společně s dalšími útvary policie realizují metodicky stanovené úkoly. 

Pátrání je tedy plně v kompetenci policie. Z tohoto důvodů ji náleží úkoly, které v průběhu 

pátrací akce plní. Je to právě policie, která stanovuje na základě zjištěných informací prostor, 

který se dobude prohledávat, zajišťuje povolání složek IZS, informuje o průběhu pátrání 

oznamovatele o pohřešování, případně zajišťuje převoz pohřešované osoby do bezpečí. 

K těmto úkolů využívá policie technické prostředky a síly, kterými disponuje.  

 

Možnosti Hasičského záchranného sboru ČR 

 Hasiči mají v případě pohřešování osob funkci zajišťovat technické prostředky a síly, 

které policie nevlastní. Pod pojmem síly je myšlena především spolupráce jednotek sborů 

dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“). HZS dále zajišťuje např. osvětlení, které je součástí 

hasičského auta, spojení mezi složkami IZS a OPIS IZS. V případech, kdy je třeba propátrat 

nepřípustný prostor, má HZS k dispozici speciálně vycvičené lezce, případně potápěče. Ty si 

může velitel zásahu kdykoliv povolat. 

 

 

2.1 Jak to chodí v praxi 

2.1.1 Zahájení pátrání 

 Postup IZS v případě pátrání po pohřešované osobě probíhá na základě oznámení o 

pohřešování osoby. Při přípravě provedení pátrací akce na záchranu osob se vychází z údajů 



24 
 

uvedených v tomto oznámení a dalších poznatků získaných od oznamovatele.  Podle 

zjištěných informací o pohřešované osobě, jakými jsou věk, fyzický a zdravotní stav, motiv 

útěku či ztracení, její zvyky apod. se později vytyčí oblast, ve které se může nacházet.  

 Policista, který přijal oznámení o pohřešované osobě (nebylo-li oznámení voláno na 

linku policie 158 nebo tísňovou linku 112), informuje o tomto faktu operační středisko 

okresního ředitelství Policie ČR (dále jen „OS PČR“). To poté vyhlašuje pátrání.      

 

2.1.2 Zapojení IZS do pátrací akce 

 Existují případy, se kterými si poradí policie sama bez výpomoci jiných složek IZS. 

Ze zkušeností a z praxe je ovšem známo, že v případě pohřešování speciálních osob policie 

nedisponuje dostatečnými prostředky pro jejich nalezení či záchranu. Tím jsou myšleny osoby 

zasypané lavinou, zasypány v důlních prostorech, odneseny proudem vody, zasypány pod 

troskami objektu, děti do 15 ti let věku a zdravotně postižené a přestárlé osoby. Ve všech 

těchto případech je potom hlavním nepřítelem policie a celého IZS čas. 

 

Čas hraje v záchraně pohřešované osoby nesmírnou roli. Šance na záchranu takové 

osoby totiž s přibývajícím časem klesá. Vezmeme-li v úvahu také situaci, kdy pátrání stěžují 

povětrnostní podmínky, nebo je osoba pohřešovaná ve vodě, čas na záchranu je potom 

otázkou několika málo hodin či dokonce minut. Policie využívá v pátrání různá technická 

vybavení, ale v drtivé většině případů se pátrání neobejde bez pátrací rojnice a především 

speciálního vybavení. Zmobilizování takové rojnice, složenou pouze z policistů, ovšem 

zabere minimálně pár hodin. [7] 

 

Z těchto důvodů musí policie využívat  kromě vlastních prostředků a sil i zapojení 

ostatních složek IZS. V takovém případě  potom hovoříme o pátrací akci s využitím 

spolupráce složek IZS, která vede k nejefektnějšímu výsledku - nalezení pohřešované osoby 

či její identifikace.  

 

Povolávání a nasazování složek IZS se provádí zásadně prostřednictvím OPIS. A to 

hlavně z důvodu dokonalé koordinace. Celý postup složek je totiž řízen z jednoho místa 

pracovníky (operátory), kteří jsou na tyto speciální akce připraveni. Tím se minimalizuje 

možnost nedorozumění mezi složkami zasahujícími na místě. V momentě, kdy operátor 
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obdrží prvotní informaci o pohřešování osoby, informuje velitele zásahu o všech  možných 

silách IZS a časových dojezdech do místa zásahu. 

 

2.1.3 Příprava na místě zásahu  

Jak jsem již výše uvedl, za průběh pátrání odpovídá policie, z čehož logicky vyplývá, 

že celému řízení velí příslušník policie. Z něj se stává velitel zásahu. Velitel zásahu po přijetí 

na místo zásahu kontaktuje OPIS prostřednictvím OS PČR a vyžádá si potřebné síly a 

prostředky. 

 

Okamžitě po přijetí oznámení o pohřešované osobě je zřízen štáb pátrací akce 

(obrázek č. 6). Ten tvoří velitelé jednotlivých složek IZS, tiskový mluvčí a  logistický 

pracovník. Štáb má za úkol vzhledem k času pohřešování vyčlenit prostor, ve kterém se může 

osoba nalézat, informovat media, zajistit technické prostředky, které budou při pátrání 

zapotřebí. Důležité jsou svítilny, mapa okolí s vyznačenými sektory pátrání, zajištění jídla a 

pití nebo fotografie. Policista příslušného obvodního oddělení nakopíruje fotografii 

pohřešované osoby. Tuto fotku by měly mít k dispozici jak pátrací rojnice, tak policejní 

hlídky ve vozech. Rovněž se využívá místí rozhlas pro kontaktování veřejnosti o pohřešované 

osobě, přesněji řečeno o jejím popisu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Obr. č. 6 Štáb pátrací akce 

 

OPIS, resp. operační důstojník, vyšle ve většině případů na místo pátrání společně 

s hlídkou příslušného obvodního oddělení i SDH. Zapojení členů SDH má velkou výhodu 

v tom, že jsou poměrně z blízkého okolí a znají přilehlé okolí. Navíc jsou vybaveni 
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prostředky, které jim umožňují snadný pohyb v terénu [7]. Povoláním policistů a SDH se tedy 

vytvoří základní rojnice, která propátrává dle pokynů velitele zásahu okolí, v němž je reálný 

předpoklad nalezení pohřešované osoby.  

Jedná-li se rozlohou o  větší oblast, může si velitel zásahu prostřednictvím OPIS 

vyžádat pomoc z řad Armády ČR nebo informace o smluvně předjednané věcné pomoci 

specializovaných právnických osob. HZS má totiž s různými specializovanými subjekty 

smlouvu, dle kterých tyto subjekty poskytují na vyžádání svou pomoc. [3] Jedná se především 

o kynologickou službu, která je dle mého názoru v případě pohřešování osob (společně 

s využitím vrtulníku, viz. níže) nezastupitelná. V praxi jsou potom hasiči schopni zajistit svoz 

těchto kynologických záchranářů na místo pátrání. 

Dovoluje-li to počasí, je na místo zásahu také přivolán vrtulník, nejčastěji s termovizí. 

Vrtulník je zapojen do pátrání prostřednictvím operačního střediska Policejního prezidia ČR. 

Posádka, provádějící hledání z pozice vrtulníku, by měla dobře znát místní okolí, měla by mít 

k dispozici mapy a být dobře obeznámena o kompletním postupu pátrací akce. I zde platí, že 

posádka vrtulníku musí být v neustálém kontaktu s velitelem zásahu. Ostatně zajištění spojení 

mezi zasahujícími složkami IZS je pro efektivnost pátrání jedním z klíčových faktorů. 

Veškeré toto povolání a zmobilizování rojnice, zajištění záchranářských psů, zajištění 

policejního vrtulníku a případně informovanost veřejnosti v blízkém okolí je provedeno 

řádově do několika desítek minut. 

 Zpět k vrtulníku ještě. Dle mého názoru by se měl vrtulník povolávat vždy, jakmile to 

umožňuje počasí. Vrtulník dokáže totiž během několika minut prohledat plochu, kterou by 

prohledávaly desítky lidí několik hodin. Rovněž disponuje termovizí, která pátrači umožňuje 

vidět pohřešovanou osobu i v nepřehledném terénu, jako například vysoká tráva, houští aj.   

 

2.1.4 Zajištění spojení 

 O tom, jakým způsobem bude komunikace probíhat, rozhoduje štáb velitele zásahu. 

Komunikace probíhá pomocí radiového spojení. Je důležité si ovšem uvědomit, že policie, 

HZS a Zdravotnická záchranná služba však používají jiný druh vysílaček. Zatímco police 

využívá plně digitální systém PEGAS, hasiči mají jak digitální systém (MATRA), tak 

analogový systém (radiostanice MOTOROLA). Každá složka na místě zásahu potom 

komunikuje se svým OPIS, operátoři si předají informaci a informace putuje složce, které je 

určena. [14]  
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2.1.5 Provedení pátrání 

Velitel zásahu určí skupiny rojnic a přiřadí jim jednotlivé sektory, které budou 

propátrávat. Každá skupina má svého velitele skupiny, který by měl být v kontaktu 

s velitelem zásahu. Často je také skupině přiřazen jeden psovod, který postupuje před rojnicí. 

Jedná se především o policejní (služební) psy, nikoliv o záchranářské psy, které jsou pro 

vyhledávání osob v terénu, v sutinách, lavinách apod. speciálně vycvičeny [8]. O tom více 

v kapitole „Návrh zlepšení“. V poslední době bývají velikou pomocí GPS vysílače. Velitel 

podle nich vidí na monitoru postup a tvar rojnice, dokáže je tímto úspěšně korigovat a 

v případě dospění do určitého místa předá veliteli rojnice (skupině rojnice) zprávu o 

přeskupení a propátrávání dalšího úseku. [20] 

Rovněž jsou nasazeny policejní hlídky ve vozech, které v dané lokalitě kontrolují 

přilehlé cesty a silnice. Je-li přivolán vrtulník, jeho posádka musí podrobně nastudovat mapu 

okolí a domluvit se s velitelem zásahu na přesném provedení pátrání. Je informována o 

přesném popisu pohřešované osoby a o tom, které prostory musí propátrat. Záměrně píšu „je-

li“, ne vždy totiž velitel zásahu vrtulník požaduje.  

Probíhá-li pátrání v lokalitě, která je těžko přístupná a vylučuje použití rojnice, velitel 

zásahu si vyžádá pomoc ostatních složek IZS. Obvykle se povolává horská záchranná služba, 

speleologická záchranná služba, báňská záchranná služba nebo specializováni lezci HZS. 

V případě nutné pomoci alespoň jedné z těchto organizací velitel zásahu informuje OPIS o 

potřebných silách a prostředcích. Operační důstojník informuje příslušnou složku o jejich 

potřebách a zajistí případnou odpovídající náhradu, zajistí potřebné informace a předá je opět 

veliteli zásahu.  

Co se týká pátrání v blízkosti vodní hladiny, řek a vodních toků, rojnice nejprve 

propátrává břehy a okolí. V případě negativního výsledku jsou povolány jednotky potápěčů 

příslušného HZS kraje nebo potápěči policie, kteří prohledávají vodní plochu, včetně jejího 

dna. Velitel zásahu může požádat vedení příslušného povodí a snížení průtoku vody (jedná-li 

se o řeku), což má za následek ulehčení práce potápěčům, zrychlení pátrání a tím zvětšení 

šance na záchranu pohřešované osoby. [18] 

 

Do celé akce často bývají povolání dobrovolníci. Jedná se především o lidi z okolí a 

v malé míře jsou i využívání lidé, kteří disponují technikou, kterou IZS na místě zásahu nemá. 

Především mám na mysli radiostanice, díky kterým složky IZS mezi sebou mohou v daném 

prostředí komunikovat.  
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Konkrétně jeden dobrovolný záchranář ze středních Čech vlastní mobilní 

radiokomunikační operační centrum a v případě potřeby je schopen zajistit radioprovoz, a to 

včetně dostatečného množství ručních stanic i záložních zdrojů pro štáb a samozřejmě i 

jednotlivé pátrací skupiny. Bez problémů je pro velitele akce schopen zajistit také spojení s 

helikoptérou. Do roku 2007 se podílel na několika desítkách akcích a byl tak velikým 

přínosem pro komunikaci IZS. Zdůrazňuji ale, že se jedná o jeden z mála výjimečných 

případů. [15] 

Pátrání bývá v prvních hodinách pátrání velice intenzivní. Zvláště, jedná-li se o pátrání 

po dětech. Tyto případy sledují media a veřejnost je na výsledek pátrání velice citlivá. Toto 

všechno však nevyvracuje fakt, že s přibývajícím časem šance na záchranu klesá. Pátrání je 

tudíž v pozdních nočních hodinách ve většině případů odvoláno, kdy pátrá již jen několik 

dobrovolných pátračů z řad civilistů nebo SDH a pokračuje se na druhý den ráno.   

Pokračuje-li pátrání bez kladného výsledku po dobu 24 hodin, bývá povolán 

posttraumatický tým policie, který má za úkol informovat blízké příbuzné a členy rodiny o 

průběhu pátrání, ale především jim být psychickou podporou. [18] 

 

2.1.6 Vypátrání pohřešované osoby 

 Po nalezení osoby následuje její prvotní vyšetření a zjištění zdravotního stavu. Prvotní 

pomoc poskytuje ta složka IZS (její člen), jenž osobu našla. Velitel skupiny informuje velitele 

zásahu o nalezení pohřešované osoby, popíše její stav a opatření, které je potřeba učinit. 

V praxi se může třeba jednat o povolání jiných složek IZS, aby mohla být pohřešovaná osoba 

bezpečně vyproštěna, je-li uvíznuta v nepřístupném terénu nebo o povolání zdravotnické 

záchranné služby. Pohřešovaná osoba je potom odvezena zdravotnickou záchrannou službou 

do zdravotnického zařízení nebo policí na její místo pobytu. Velitel pátrací akce ukončí 

pátrání a informuje oznamovatele o nálezu pohřešované osob. 

 

2.1.7 Ishikawův diagram 

 Na tomto diagramu (obrázek č. 7) jsou znázorněny faktory, které negativně ovlivňují 

proces a efektivitu pátrání. Graf jsem získal analytickou metodou, kdy se za pomocí 

brainstormingu získává co nejvíce příčin daného problému. Pro mou bakalářskou práci jsem 

zvolil jako problém „Neúspěšnost pátrání po pohřešované osobě“. Rád bych však zmínil, že 

příčin může být daleko více než diagram obsahuje a metoda v takovém případě nemusí být 



29 
 

dokonalá, přesto jsem na jejím základě (a poznatků z praxe IZS) odhalil jisté nedostatky, které 

je možno odstranit. 
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Obr. č. 7  Ishikawův diagram
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3 Návrh zlepšení 

 V následující kapitole se pokusím shrnout veškerá kladná i záporná fakta, která se 

v pátrání po pohřešovaných osobách ve větší či menší míře vyskytuji.  

  

 Pátrání není obecně vázáno žádným zákonem, který by přesně určoval postup složek 

IZS, v čemž až tak veliký problém nevidím z důvodů pokynů, které se pohřešováním osob 

zabývají, a to jak pro policii, tak pro společný zásah složek IZS. Metodické postupy a taktika 

pátrání jsou tedy zvládnuty dobře, i přesto má však pátrání svá „ale“. 

 Jako v každé policejní typové činnosti, i v pátrání  se vyskytují různé nedostatky, které 

pátrání buď zbytečně zdržují nebo komplikují.  

  

 Je známo, že policisté jsou často v pátrání aktivně podporovány řadou dobrovolníků. 

Jsou zapojeni do rojnic a pátrají ve svém přiděleném sektoru. To ale v ideálním případě. 

Dobrovolníci bývají většinou pod vlivem velkých emocí, jsou chaotičtí a jejich jednání je 

zbrklé. V článku v odborném časopisu Rescue Report [15] jde najít příklad, kdy se v interním 

policejním deníku právě o takovémto jednání z řad dobrovolníků píše. „Z hlediska akce bylo 

kritickým faktorem nasazení většího počtu civilních osob. Tyto osoby se nechtěly podřizovat 

velení policistů a bylo velmi obtížné koordinovat chod celé rojnice. S ohledem na rozsah celé 

akce a z hlediska účelu však byla účast civilních osob povolena a brána jako nutné zlo pro 

následné kritické reakce ze strany veřejnosti a vyšších složek. Účast veřejnosti však lze zcela 

jasně nedoporučit,“ netají se svým názorem autor dokumentu. [15] 

  

 Další veliký problém vidím v komunikaci. Po odborné konzultaci s radioamatérem a 

místostarostou dobrovolných hasičů Bruntál jsem dospěl k názoru, že komunikace mezi 

složkami IZS není dořešena. Vysílačky mají sice možnost přepnutí analog/digital, ale mnoho 

lidí (a to i z řad profesionálů) neumí s vysílačkou dokonale zacházet. V praxi to potom 

vypadá tak, že se komunikuje pomocí mobilních telefonů. Velitele zásahu je potom možno 

vidět na místě zásahu jak z vysílačkou analogovou (pro komunikaci s hasiči a zdravotníky), 

s vysílačkou digitální (pro komunikaci s policisty) tak i s mobilním telefonem [14]. I když 

jsou spojové prostředky na velmi dobré profesionální úrovni, celá infrastruktura není dořešena 

a vázne.  
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 Rovněž se vyskytují případy, kdy štáb velitele zásahu nemá potřebné technické 

vybavení. Tím mám na mysli především mapy, dostatečné svítilny a GPS systémy, které by 

mohly být ve 21. století automaticky používány.  

 

Níže uvádím tři návrhy, které by dle mého názoru rapidně zvýšili už tak velké procento 

úspěšnosti pátrání, které se pohybuje něco okolo 87%. V případě dětí je to až 98%. [17] 

  

3.1 Nasazení záchranářských psů 

 Policisté, resp. velitel zásahu sice využívají při pátrání pomocí rojnic psy, ale jedná se 

především o policejní cvičené psy – stopaře. Takoví psi jsou využíváni hlavně při pátrání po 

osobám, které se dopustily trestného činu, ale rovněž i při pátrání po pohřešovaných osobách. 

To samo o sobě není krokem vedle, ba naopak, ale záchranářský pes má v tomto směru daleko 

lepší výcvik. Nepotřebují k hledání navětřit žádný pach člověka, jejich výcvik je přizpůsoben 

k nalezení všech osob vyskytujících se v prostoru. Dokáží za příznivých podmínek zachytit 

pach člověka až na několik stovek metrů. Za deště, mlhy, větru nebo sněžení se sice 

vzdálenost zachycení pachu zkracuje, nicméně pes je i přesto schopen pach zachytit. Jsou 

vycvičeni jak pro pátrání v terénu, v nepřístupných terénech, tak i například v případě 

zasypáni osob lavinou.   

 Kynologové, jenž mají atestaci, patří mezi dobrovolníky, a pravděpodobně z tohoto 

důvodu bohužel velitel zásahu mnohdy pomoc ignoruje nebo zbytečně čeká. Přitom včasné 

nasazení těchto dobrovolníků může hrát  v záchraně osob velikou roli.  

  

 

3.2 Zdokonalení infrastruktury radiového spojení mezi složkami IZS 

 Záchranné složky IZS musí být připraveny včas, pohotově a efektivně zasáhnout a 

úspěšně řešit nejrůznější mimořádné události, včetně pátrání po pohřešovaných osobách. Pro 

to je základním předpokladem rychlá, bezproblémová a funkční komunikace. Pro zajištění 

takovéto komunikace doporučuji zřídit isoučinnostní kanál, na který by se v případě potřeby 

mohly nalogovat příslušné jednotky a vzájemně komunikovat.  Jinými slovy, složky IZS by 

měly používat jednotné systémy a jednotné vysílačky. Vysílačky by samozřejmě pracovaly na 

více frekvencích. Každá složka IZS by měla svou, přičemž při mimořádné události by se 
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nalogovala na příslušný isoučinnostní kanál. Tento problém by vyřešilo celoplošné používání 

systému Matra – Pegas. 

 Rovněž bych doporučil využít radioamatéry (v současné době tomu tak není, jedná se 

spíše o výjimky) vlastnící radiostanice. Princip by byl stejný. Využití radioamatérů by logicky 

muselo být ošetřeno legislativou, kde by například používání isoučinostního kanálů bylo za 

normálního stavu zakázáno.    

 
 
 

3.3 Využití zaměření mobilu 

 Policie má již několik let  právo vyhledat pohřešovanou osobu díky zaměření jejího 

mobilu. Na první pohled se může zdát, že tím pádem není pro IZS pohřešovanou osobu 

problém vypátrat. Ovšem i tento systém má své chyby. 

 Požadovat po operátorovi mobilní sítě zaměření mobilu totiž nemůže každý policista, 

nýbrž pouze speciální útvar kriminální policie. Informace o povolení zaměření pátrání potom 

putuje z jednoho OPIS na druhý a dochází ke značné časové prodlevě.  

 Celý tento proces by usnadnilo požadovat povolení zaměření mobilu každou osobou 

z řad policie, která je zodpovědná za provedení pátrací akce. Tím mám na mysli velitele 

pátrací akce. Je zapotřebí zřídit zákon, který bude ošetřovat možnost zneužití s důrazem na 

represivní složku, zároveň však bude uzpůsoben v co nejvyšší míře ochrany a zdraví života 

osoby, která je pohřešovaná. V současné době totiž díky zdlouhavému procesu získání 

povolení formou komunikace přes vícero OPIS tomu tak není. 
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4 Závěr 

 V této bakalářské práci jsem se snažil detailně rozebrat současný postup složek 

integrovaného záchranného systému v případě pohřešování osob. Na základě této analýzy pak 

zjistit nedostatky v pátrání a navrhnout nové řešení, které by pátrání zefektivnilo.  

 První kapitola se týká obecně integrovaného záchranného systému, kdy jsem vysvětlil 

hlavní důvod jeho zavedení a jeho charakteristiku. V další části, pro pochopení pátrání jako 

metodického postupu, jsem popsal pátrání včetně jeho významu, druhů a jiných aspektů. 

Zvláštní podkapitolu tvoří pátrání po pohřešovaných osobách, ve které jsem velmi obecně 

nastínil postup, co vše a jakým způsobem pátrání předchází. Neopomenul jsem uvést základní 

prostředky, které mají složky integrovaného záchranného systému k dispozici. 

 Druhá kapitola je věnována samotné analýze. Zde jsem na základě přečtení odborných 

publikací rozebral situaci, kdy je na obvodní oddělení nahlášen případ pohřešované osoby. 

V kapitole je dále rozebrán postup složek  krok po kroku, způsob předávání si informací, 

zapojení ostatních složek do pátrání a veškeré úkony, které je třeba dodržet. Veškeré důležité 

kroky, které ve většině případů provádí policie, jsem odůvodnil. Oceňuji především používání 

GPS navigace v rojnicích a zvláště potom možnosti povolat vrtulník. Současně jsem se snažil  

objevovat chyby a nedostatky, kterým by se dalo předcházet.  

 Mé postřehy a návrhy pro efektivnější pátrání obsahuje kapitola třetí. Na základě 

Ishikawova diagramu jsou odhaleny nejčastější příčiny komplikování pátrání a tím i jeho 

neúspěšnost. Hlavní problém vidím hlavně v nedostatečné míře nasazování záchranářských 

psů, špatné infrastruktuře radiového spojení mezi složkami IZS a legislativě, týkající se 

možnosti zaměřovat mobilní telefon pohřešované osoby. Rovněž nepovažuji za zbytečné 

proškolit na obvodních odděleních policisty z typových činností, které se problematikou 

pohřešování osob zabývají. 

 I přes výše uvedené nedostatky však považuji pátrání po pohřešovaných osobách za 

velmi dobře zvládnuté, a to jak legislativně, tak i v praxi.  
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