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Anotace 

V předložené práci se zabývám rozborem působení stresových faktorů při výkonu povolání 

strážníka městské policie. Dále se zabývám akutní a posttraumatickou zátěžovou stresovou 

reakcí strážníků jako důsledku psychologických reakcí. V další části se věnuji řešení 

následků psychologické zátěže s cílem eliminace následků psychické zátěže. V této části 

své práce jsem rozdělil opatření na preventivní a na opatření řešící aktuální psychické 

problémy v důsledku pracovní zátěže strážníka městské policie v Klášterci nad Ohří. 

Klíčová slova: akutní a posttraumatické reakce, stres, městská policie, psychologie 

Summary 

In the submitted thesis I´ve dwelt on analysis of stress factors action at exercise of 

profession municipal police´s constable. In addition I´ve described acute and post-

traumatic reactions of municipal police´s constable as a result of psychological reactions. 

In the next section I have analyzed the consequences of psychological distress, with the 

aim of eliminating the effects of mental stress. In this part of the thesis I've classified 

measures into the preventive measures and measures to remedy the current mental 

condition due to workload of municipal police´s constable.  
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1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je zpracování problematiky akutních a posttraumatických 

stresových faktorů a následný způsob řešení následků psychické zátěže v kontextu výkonu 

profese strážníka. Uvedené téma jsem se rozhodl zpracovat záměrně, protože vykonávám 

funkci velitele Městské policie v Klášterci nad Ohří, kde jsem nadřízený 11 strážníkům. 

V této pozici pracuji již osm let, prakticky denně jsem svědkem toho, jak tato profese 

ovlivňuje osobní a profesní život podřízených, včetně mého, a to jak v pozitivním, tak 

v negativním smyslu. Právě negativní působení rozhodlo o tom, že mám jedinečnou 

možnost blíže prostudovat příčinné souvislosti nejdůležitějších faktorů policejní 

psychologie a jejich poznáním navrhnout a zajistit odborné řešení psychické zátěže při 

výkonu tohoto povolání. 

Při tvorbě bakalářské práce jsem vycházel ze studia literatury, která se zabývá policejní 

psychologií, jakož i psychologií v obecném pojetí, literatury zabývající se otázkami 

duševní hygieny ve vztahu k vnějším a vnitřním vlivům při výkonu profese strážníka. Dále 

jsem využil vlastní poznatky a zkušenosti získané prostým pozorováním jako vedoucí 

pracovník nebo zkušenosti z přímého výkonu služby v terénu. 

Předpokládám, že každý strážník je při výkonu své profese neustále pod určitým tlakem, 

přičemž každý je jinak rezistentní vůči psychologickým vlivům, které na něj působí 

v souvislosti s výkonem jeho povolání. Dále předpokládám, že každý strážník se 

s následky vyrovnává jiným způsobem, přičemž ne vždy zvolí správnou variantu, aby se 

po určité stresové události vypořádal s danou situací. 

Dnešní společnost nám nabízí řadu možností, ale zároveň na nás klade řadu úkolů 

a povinností. Každý jednotlivec reaguje na současné dění kolem sebe jinak. Nikde 

nenajdeme schéma, které by dávalo každému z nás nějaký návod, jak obstát v dnešním 

světě, který je plný protikladů. V každém z nás fungují určité duševní pochody, které nám 

pomáhají k pochopení reálného světa. Právě studiem těchto složitých jevů se zabývá 

psychologie. 

Pojem psychologie vznikl spojením dvou řeckých slov: psyché (duše) a logos (nauka, 

věda). Psychologie, která se až do 19. století rozvíjela v rámci filosofie, byla definována 

předmětem svého zájmu, tzn. jako věda o vnitřních zkušenostech. Od konce 19. století 
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můžeme psychologii považovat za samostatnou vědu. Během 20. století se psychologie 

profilovala na jednotlivé názorové proudy, které nějakým způsobem, dle užitých metod, 

definují obor psychologie. Je důležité si uvědomit, že lidská psychika je tak složitá, že najít 

jednoznačnou odpověď na otázky kolem duševního dění je takřka nemožné. Právě 

zkoumání získaných poznatků má možnost využití v reálné praxi, v psychologických 

poradnách různých typů, školicích střediscích atd. (Čírtková, 2006) 

Výzkum psychologie v policejní oblasti zprostředkoval využití získaných poznatků 

řadovými policisty, kteří se o psychologii nezajímají, nebo se zajímají jenom okrajově. 

Umožňuje porozumět poznání lidí, jejich jednání v konkrétních situacích a současně 

aktivně působit na jejich chování a prožívání. Nabytím získaných poznatků získává 

konkrétní subjekt – policista, strážník, přehled o situaci, přičemž má v danou chvíli 

možnost volby takové alternativy, která efektivním způsobem zajistí účel sledovaný 

jednáním.
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2. Seznámení s problematikou stresových faktorů při 

výkonu povolání 

Jak již bylo zmíněno, každý člověk je během života prakticky neustále konfrontován 

s prostředím, ve kterém se pohybuje, žije a pracuje. V této kapitole se budu zabývat právě 

působením vnějších a vnitřních činitelů na jedince během pracovního procesu. Přesto nelze 

úplně opomenout působení podmínek mimo pracovní prostor jedince, protože pracovní 

a mimopracovní aktivity se vždy do jisté míry prolínají a ovlivňují.  

Míra působení stresogenních faktorů při vykonávání povolání je závislá na určitých 

pracovních podmínkách, které přímo či nepřímo souvisí s pracovní náplní, organizací 

práce a sociálními vztahy na pracovišti. 

Podle (Kebza, Šolcová, 2003) lze obecně shrnout příčiny stresu při výkonu povolání 

na tyto kategorie: 

 problémy související s rolemi, které pracovník zastává (konflikt rolí), 

 nároky na náplň práce (odpovědnost, pracovní zatížení, množství povinností), 

 perspektiva profese (nevyužití vzdělání, nemožnost kariérního postupu), 

 organizace práce (vymezení kompetencí, komunikace s nadřízenými a kolegy), 

 vliv fyzického prostředí (světlo, hluk, prach atd.). 

Působení stresových faktorů je různé dle typu vykonávané profese a míry působení 

pracovní zátěže na jedince. Mezi vysoce stresogenní zaměstnání řadíme ty profese, ve 

kterých dotyčný pracovník přichází do styku s jinými lidmi, přičemž současně s tím je 

pracovní činnost charakterizována vysokými nároky na kvalitu, osobní zodpovědnost, 

případně monotónností pracovních úkonů. Právě s působením stresogenních faktorů 

souvisí takové jevy, jako jsou pracovní vyhoření, únava, psychické potíže, které v různé 

podobě mají za následek případné nezvládnutí profese a s tím související traumata.  

2.1 Profese strážníka 

Strážníkem obecní (městské) policie se může stát každý, kdo splní požadavky dané 

zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Jedná se o specifické povolání, v jisté analogii 

s výkonem činnosti Policie ČR. Obě složky jsou ozbrojené, plní úkoly v oblasti veřejného 
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pořádku, působí v oblasti trestněprávní, přičemž svojí činností působí na vynutitelnost 

zákonů. Jejich činnost je organizačně, personálně, legislativně provázána. Pro přijetí do řad 

městské policie jsou vybráni jen ti uchazeči, kteří splňují kriteria zdravotní, výkonnostní 

a jsou morálně bezúhonní. V kontextu s psychologií je, zejména v Klášterci nad Ohří, 

kladen důraz na psychickou způsobilost uchazeče. Z praxe vyplynulo, že jakýkoliv 

ústupek, nebo vybočení z psychologických požadavků, kladených na uchazeče, vede 

k fatálním následkům v pozdější době. Psychologické vyšetření má prokázat, že budoucí 

strážník bude schopen adekvátně vykonávat své povolání, které někteří nazývají posláním 

nebo službou veřejnosti. 

2.2 Stresové faktory při výkonu povolání strážníka  

Povolání strážníka s sebou přináší řadu situací, které můžeme nazvat jako obtížné, 

svízelné, konfliktní atd. Do podobných situací se prakticky denně dostávají i pracovníci 

jiných povolání → hasiči, policisté, zdravotníci, učitelé atd. Tyto situace na strážníka 

kladou zvýšené nároky a požadavky, které lze zvládnout pouze s vydáním značného úsilí, 

za použití fyzických, ale zejména psychických sil strážníka. Jedná se o situace, které běžný 

občan vidí zprostředkovaně (televize, vyprávění) nebo je očitým svědkem (pozorovatel), 

ale zpravidla se nedostane do přímé konfrontace. Strážník má za povinnost tato jednání 

vyhledávat, reagovat a řešit je přímo. Zvláštním znakem tohoto povolání je jednání s lidmi, 

často s „lidskou sedlinou společnosti“, mnohdy ve spojení s různými duševními stavy 

a citovým rozpoložením jedince, osob pod vlivem alkoholu, drog, a to vše v různých 

kombinacích v čase a místě, což samo o sobě vyvolává psychickou zátěž (často ve spojení 

s fyzickou zátěží) strážníka. Hovořím-li o výkonech strážníka, mám na mysli právě 

schopnost strážníka správně se rozhodnout, zvolit takový postup, který eliminuje případný 

konflikt, přičemž bude dosaženo sledovaného cíle. Dalším neméně důležitým činitelem 

působícím na požadovaný výkon je stav, kdy strážníci provádějí zákrok, úkon či jiná 

opatření rutinně. Může však nastat situace, kdy zažité postupy najednou nefungují podle 

daného vzorce životních profesních zkušeností a následuje duševní otřes, tíživá situace, se 

kterou se musí strážník vyrovnat. Důležitý je i faktor časového rozložení stresové zátěže, 

kdy pomyslná křivka nástupu stresu a nutnosti vypořádání se stresem je téměř kolmá. Dále 

strážníky negativně ovlivňuje velký počet (četnost) stresorů za určitou dobu.  
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3. Popis stresových faktorů a důsledky psychologických 

reakcí 

V této kapitole se budu zabývat hlavními stresogenními faktory, které z hlediska výkonu 

práce strážníka považuji za rozhodující, které přímo ovlivňují pracovní výkony strážníka 

a mají bezprostřední vliv → mohou vyvolat psychicky zátěžové situace během výkonu 

služby. Dále se budu věnovat psychologické reakci jako důsledku psychické zátěže 

strážníka.  

3.1 Popis stresových faktorů strážníka 

Výkon povolání profese strážníka je představován nespočetným množstvím událostí 

a podnětů, kterým je strážník během služby vystaven a které musí řešit. Některé situace 

jsou charakteristické tím, že v určité míře působí jako stresor, který dále ovlivňuje 

rozhodovací a pracovní schopnosti strážníka. Vzhledem k úzké specializaci tohoto 

povolání jsem hlavní stresogenní faktory rozdělil do několika skupin.  

Rozdělení stresogenních faktorů: 

a) Vážné ohrožení a poškození vlastního života, zdraví, nebo tělesné integrity – jedná 

se o nejzávažnější stresor vzhledem k povaze profese. Prakticky denně jsme svědky 

růstu násilí ve společnosti. Nezřídka se terčem útoků stávají zakročující policisté. 

Nezvyklý je užitý stupeň agresivity pachatelů, kteří neváhají použít jakoukoliv zbraň. 

Strážníci častokrát zasahují proti narkomanům a osobám s vážným onemocněním. Tyto 

osoby svou nemoc používají jako zbraň, kterou ohrožují zasahující strážníky. 

b) Vážné ohrožení rodinných příslušníků a přátel – v principu jde o to, že strážníci 

slouží ve stejném městě, kde sami žijí se svými rodinami. Je mnoho příkladů z praxe, 

kdy dochází k tomu, že osoby, proti kterým byl veden zákrok, vyhrožují tím, že se 

pomstí na rodinných příslušnících strážníka. 

c) Ohrožení vlastního majetku – stejný případ jako bod b), pouze s tím rozdílem, že 

k pomstě dochází na majetku strážníka. Z vlastní praxe znám případy, kdy došlo 

např. k poškození soukromého motorového vozidla, přičemž pachatelem byla osoba, 

vůči které byl v minulosti prováděn zákrok nebo kterou dotyčný strážník sankcionoval. 
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d) Nedostatečné ohodnocení ze strany veřejnosti – další z významných stresorů 

v policejní práci, kdy veřejnost vnímá policii (není rozdíl mezi Policií ČR a městskou 

policií) pouze jako represivní složku. V současné společnosti se má za to, že u městské 

policie slouží lidé, kteří se nedostali k Policii ČR, nebo jsou natolik neschopní, že 

nemohou vykonávat jinou kvalifikovanou práci. 

e) Směnový provoz – strážníci pracují v denních a nočních hodinách, o víkendech 

a svátcích. 

f) Jednání s agresivními osobami – během výkonu služby musí strážníci často řešit 

protiprávní jednání osob, které jsou agresivní, pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem 

drog. Jednání s takovými osobami je pro strážníky nepříjemné, často i ponižující. 

g) Vedení spisové služby – z mých zkušeností jednoznačně vyplývá, že zpracování 

služebních písemností je pro strážníka stresogenní faktor, a to zvlášť ve fázi, kdy je 

potřeba zpracovat mnoho písemností nebo v případě nutnosti zpracovat písemnost 

ihned po provedení zákroku.  

h) Vysoká odpovědnost za své jednání – strážník je během výkonu služby pod ochranou 

zákona, ale jakákoliv vybočení jsou také podle zákona tvrdě postihována. Jde 

především o jednání, kdy strážník zasahuje do práv a svobod občanů. 

i) Obava ze selhání na veřejnosti – během služby se nezřídka strážník stává terčem 

urážek, verbálních vmetků, často na veřejném místě, za přítomnosti dalších osob. 

Dalším důvodem k obavě je stav, kdy strážník na veřejnosti chce dokončit 

např. zákrok, ale vzhledem k objektivním potížím na místě není schopen zákrok 

dokončit. 

j) Časový stres - rozložení výkonu během pracovních směn je nerovnoměrné, doba 

relativního klidu je střídána obdobím, kdy strážníci musí reagovat na větší množství 

událostí. Dalším faktorem je skutečnost, že nikdy není jasné, v jakém časovém 

okamžiku bude nutno reagovat na událost. 

k) Vztahy na pracovišti, v kolektivu – významný činitel určující míru stresu na 

pracovišti a následně, jak uvádí odborná literatura [Míček, 1984], jestliže se napětí na 

pracovišti zvýší nad optimální míru (dlouhodobé konflikty), budou se u pracovníků 

objevovat příznaky zvýšené tenze, přerůstající pomalu ze stavu předrážděnosti, neklidu 

a neschopnosti koncentrace, přes neschopnost se uvolnit, obtíže při rozhodování, až 

k úplné ztrátě výkonnosti.  
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l) Nedostatečné finanční ohodnocení – zejména porovnáme-li s Policií ČR, kde 

policisté mají řadu výhod (renty), vyšší platy, při podobném pracovním zařazení – 

hlídková služba. 

m) Pohled na zranění a smrt – během služby jsou strážníci povoláváni k případům nehod 

a pohrom, násilné trestné činnosti, kdy jsou přítomni pohledu na těžká zranění nebo na 

mrtvoly. V takových případech může dojít k osobnímu dojetí, při kterém si přítomný 

strážník uvědomuje vlastní zranitelnost a přítomnost smrti jako nedílnou součást 

života. 

n) Nepředvídatelnost jednání potencionálních pachatelů – tím, že strážník během 

služby prokazuje svou příslušnost ke složce stejnokrojem, je jasně identifikovatelný 

jako objekt stojící na straně zákona a zákon si vynucující. Oproti tomu pachatelé 

protiprávních deliktů spoléhají na určitý stupeň anonymity, což jim poskytuje určitou 

výhodu. Tento stav vyžaduje od strážníka neustálou pozornost, aby na základě 

okolností mohl odhadnout kdy, kdo, jak, čím dojde k protiprávnímu jednání. 

o) Pohled na katastrofy – podobné jako v případě pohledu na zranění a smrt, pouze 

v analogii k vážným škodám na majetku. I zde je strážník přítomen neštěstí druhých 

lidí, které přímo nebo zprostředkovaně ovlivňuje jeho myšlení a chápání. 

p) Pocit nespravedlnosti - tento pocit nastupuje zejména v rozporu mezi právem 

a spravedlností.  

q) Neustálá nutnost vzdělávání, přezkušování – strážník se při výkonu svého povolání 

řídí předpisy a zákony, které v podstatě legislativně ohraničují a zastřešují jeho jednání 

tím, že mu ukládají pravomoci a povinnosti. Právě perfektní znalost potřebných zákonů 

je potřeba na dokonalé zvládnutí profese. Na druhé straně jsou znalosti prověřovány 

zkouškou, jejíž nesplnění má vliv na další setrvání v profesi. 

r) Vliv tepla, chladu, světla, tmy – tím, že strážník slouží v terénu, je vystaven různým 

vlivům počasí, v případě směn i vlivům světla a tmy. V případě plnění úkolů strážníka 

se jedná o významnou objektivní příčinu zátěže (objektivní stresor).  

s) Problémy v rodině - profese strážníka sama o sobě může ovlivňovat jeho rodinu, 

zároveň zde existuje působení rodiny na výkony strážníka, zejména kumulace 

problému v zaměstnání nebo potíže v partnerských vztazích, problémy s dětmi atd. 
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3.2 Důsledky psychologických reakcí 

V této části mé bakalářské práce se budu věnovat důsledkům působení stresorů 

na psychiku strážníka. Jak jsem již konstatoval, v každém povolání působí na pracovníka 

určitý druh zátěže, často specifický pro druh vykonávané práce. Odborníci řadí mezi 

nejvíce stresující povolávání policejní práci, hasiče, vojáky a zdravotníky. Vše je dáno 

nutností pracovat s lidmi, kde každý člověk je samostatná osobnost, která má určité 

charakterové, sociální, intelektuální a jiné vlastnosti. Právě kombinací shora uvedených 

stresorů v místě a čase může dojít porušení rovnováhy mezi vnějšími požadavky a tlaky 

na straně jedné a způsobilostí a připraveností jedince zvládnout je na straně druhé. 

V psychologii se pro tyto situace používá souhrnného označení zátěž.  

Odborníci zpravidla rozlišují následující typy zátěžových situací: (Čírtková, 2006) 

 Stres 

 Frustrace – situace, kdy vnější či vnitřní překážky blokují možnost uspokojení 

aktualizovaných potřeb jedince. 

 Deprivace – zvláštní frustrační situace, kdy jedinec strádá v důsledku absence vnějších 

podnětů nutných pro uspokojení aktualizovaných potřeb.  

 Konflikty – v psychologickém slova smyslu se jedná o situaci, kdy zátěž nastává 

v důsledku střetu různých soupeřících tlaků. V případě vnitřních intrapsychických 

konfliktů se střetávají vnitřní psychické síly, tj. motivy. V případě vnějších, 

např. interpersonálních konfliktů je jedinec postaven před nutnost volby mezi vnějšími, 

vzájemně neslučitelnými tlaky. 

 Problémy – představují zátěžové situace, jejichž podstatou jsou zvýšené nároky 

obsažené v úkolech, které má jedinec řešit. Od jedince je vyžadováno pochopení nové, 

nestandardní situace, pro jejíž řešení nepostačují dosavadní navyklá a vyzkoušená 

schémata či postupy. 

Dlouhodobé přetrvávající nebo extrémní působení závažných zátěžových situací může 

vyústit k rozvoji posttraumatické stresové poruchy. 

3.2.1 Stres 

Z medicínského hlediska můžeme stres definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí 

na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi 
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a očekáváními. Podle této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak 

i psychické složky. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na 

jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují 

obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí. 

(Wikipedia, 2010) 

Ve své podstatě je stres biologickou odpovědí organismu na psychickou zátěž, organismus 

se v ohrožení zaktivuje na útěk, nebo útok. 

Stres je spojován se situacemi, kdy se od jedince vyžadují sice obvyklé a osvojené činnosti, 

ovšem za ztížených, či tísnivých podmínek pro jejich realizaci. Obvyklé úkony jsou 

ztěžovány, nebo narušovány vnějšími tlaky a podmínkami, např. časovým deficitem, 

pocitem ohrožení, nebo zvýšené výjimečné odpovědnosti apod. K pojmu stres je třeba 

poznamenat, že se stále více prosazuje jeho používání v širším významu, než zahrnuje výše 

uvedená charakteristika. Současný výzkum a teorie chápou pojem stres jako obecné 

a souhrnné označení náročných životních situací a pojem stres se tak stává synonymem pro 

výraz zátěž. V tomto širokém pojetí je stres chápán jako nárok (zátěž) přesahující 

schopnosti jedince potřebné k jeho zdolání a překonání. Z pojetí stresu jako zátěže vychází 

i zahraniční výzkumy, tzv. policejního stresu, tj. zkoumání stresogenních vlivů přítomných 

v policejní profesi. Pojem stres označuje jak vnější vlivy, tak vnitřní reakci organismu na 

ně.  

Skutečný, či pomyslný stres narušuje psychickou rovnováhu jedince a uvozuje subjektivně 

i objektivně pozorovatelné změny chování a prožívání. Stresem iniciované změny 

psychického dění probíhají ve třech fázích: (Čírtková, 2006) 

 Fáze aktivizace (poplachová reakce) – dochází k mobilizaci psychických i fyzických 

možností jedince. Vzrůstá obecné napětí psychiky, které je vždy subjektivně prožíváno 

v podobě konkrétního emocionálního zabarvení, např. vzrůstající úzkost, nastupující 

pocit průbojnosti apod. Tam, kde očekáváme nástup náročné životní situace, jde 

o „nažhavování“ k potřebnému výkonu. U náhlého, neočekávaného nástupu náročné 

životní situace jde spíše o orientaci v nepřehledné situaci. 

 Fáze zvládání psychické zátěže – je plynulým pokračování předchozí fáze aktivizace. 

Organismus jedince se maximálně psychicky a fyzicky snaží adaptovat na probíhající 

zátěž. V této fázi se diferencuje chování a prožívání do dvou směrů. V prvním směru 
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dochází ke zklidnění a orientace na zvládnutí psychické zátěže, kdy se dotčený jedinec 

soustřeďuje na volbu optimálního řešení, či podání požadovaného výkonu. V případě 

druhého směru je pokračující vzestup aktivace. Organismus jedince je silně ochromen 

nastalou situací, dochází k selhání v zátěži. Jedinec postupně ztrácí schopnost 

seberegulace, převládají samovolné průběhy, myšlenkové operace jsou narušeny, 

přičemž obecné rozumové schopnosti nejsou plně využity. 

 Fáze důsledková – buď plynule navazuje na fázi zvládání zátěže, nebo přímo na fázi 

aktivizace, a to v tom případě, když je jedinec vznikem náročné situace traumatizován 

a paralyzován natolik, že k fázi zvládání zátěže nedojde. V důsledkové fázi je zřejmé, 

jestli dotyčný jedinec nastalou náročnou situaci zvládl, nebo zda jí podlehl. Jestliže 

jedinec nezvládl tlak a požadavky situace, hovoříme o psychickém selhání. 

V důsledkové fázi dochází k procesům postupného zotavování, které zajišťují návrat 

jedince do psychicky rovnovážného stavu. Subjektivními znaky této fáze jsou pocity 

únavy a vyčerpanosti, v případě úspěšného zvládnutí situace i pocity radosti 

a uspokojení. 

Jednotlivé příznaky prožívání stresu (viz následující tabulka) se mohou navzájem 

překrývat a projevovat v různé míře, přičemž může dojít k vzájemnému ovlivňování. 
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Tabulka 1 Symptomy prožívání stresu (zdroj HZS) 

Poznávací proces 

(ovlivnění myšlení) 

 

 

 Zkreslené vnímání 

 Problémy se soustředěním 

 Zhoršené rozhodovací schopnosti 

 Pocity viny 

 Zmatenost 

 Neustálé zaobírání se stresovou situací v myšlenkách 

 Neschopnost porozumět svému chování a jeho důsledkům 

 Myšlenky na sebevraždu, případně vraždu 

 Psychóza (porucha myšlení – bludy, poruchy vnímání – 

halucinace) 

 

Emocionální prožívání  Úzkost 

 Podrážděnost 

 Vztek 

 Panika (spojena s úzkostí) 

 Pocit bezmoci 

 Deprese 

 Strach, fobie 

 Zármutek, hluboký smutek 

 

Chování 

 

 Impulzivita 

 Sklon k rizikovému chování 

 Přejídání 

 Zneužívání alkoholu a drog 

 Kompenzace stresové situace (sex, nakupování) 

 Nutkavé opakování určitých pohybů a jednání 

 Poruchy spánku 

 Únikové tendence 

 Neshody v rodině 

 Záchvaty pláče 

 Přehnaná ostražitost (bdělost) 

 Agresivita, násilné chování 

 

Fyziologické procesy  Zrychlený / zpomalený puls 

 Bolesti hlavy 

 Zrychlené dýchání 

 Svalové křeče 

 Studený pot 

 Únava až vyčerpání 

 Zažívací potíže, nevolnost, zvracení 

 Bolest na hrudi 

 Změna, nebo ztráta vědomí 
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3.2.2 Akutní a posttraumatická zátěžová reakce 

Z popisu jednotlivých fází stresu je patrné, že organismus jedince se zpravidla sám navrátí 

do stavu před životní událostí (zátěží). Jedná se tedy o přechodný jev. V životě, zvláště 

v povolání strážníka, hasiče, policisty, můžou nastat situace, které vybočují z běžných 

životních a profesních zkušeností a jsou schopné vyvolat v organismu duševní otřes. 

Přitom je potřeba konstatovat, že duševní otřes je při traumatizujících událostech normální 

reakcí lidské psychiky na nenormální situaci. V historii lze najít velké množství situací, při 

nichž docházelo ke katastrofám a násilnostem v průběhu válek a tehdejší diskuse se vedly 

na téma, zda oběti těchto katastrof nesimulují, nebo zda se nejedná o hysterické osoby. 

Sigmund Freud koncem 19. století při výzkumu hysterie konstatoval, že osoby mající 

příznaky hysterie mohly prožít psychické trauma. V období americké občanské války 

docházelo u vojáků, kteří prožili válečné útrapy, ke změně chování. Vojáci se pomočovali, 

nemluvili, ztráceli sebekontrolu. Podobné příznaky byly pozorovány u mužů, kteří se 

účastnili bojů v I. světové válce. Jsou známy případy, kdy byli někteří vojáci s příznaky 

duševních otřesů považováni za zbabělce a podle toho s nimi bylo nakládáno. Teprve 

v období po II. světové válce se k problému psychických poruch po prožitém traumatu 

začalo přistupovat na vědecké bázi a začalo se přistupovat k léčbě příznaků. Další etapu 

zkoumání těchto poruch přinesla válka ve Vietnamu. Díky zkušenostem vojáků a jejich 

prožitkům byla popsána stresová porucha jako následek extrémních psychických otřesů. 

V roce 1968 se oficiálně začal používat termín posttraumatická stresová porucha. 

Posttraumatická stresová porucha (PTSD, z angl. Posttraumatic Stress Disorder) je reakce 

na „duševní otřes“, ke kterému došlo po traumatizující události. Tato stresová reakce se 

v podstatě nevyhýbá nikomu. Dnes již víme, že i policisté, strážníci, hasiči a jiní podobně 

zatížení pracovníci podobných profesí mohou v mimořádných situacích vykazovat 

psychické a tělesné symptomy akutní stresové reakce. I lidé, kteří se domnívají, že sami 

a bez problémů zvládnou všechny extrémní požadavky, které na ně jejich profese občas 

klade, mohou být zaskočeni vlastní nenadálou reakcí. (Wikipedia, 2009) 

Příklady traumatizujících událostí: 

 vážné ohrožení a poškození vlastního života nebo tělesné integrity, 

 vážné ohrožení nebo poškození vlastních dětí, partnera, kolegy a dalších příbuzných a 

přátel, 
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 náhlé zničení vlastního obydlí,  

 braní rukojmí a únosy, 

 použití zbraně se smrtelnými následky či těžkými zraněními, 

 pohled na těžká zranění či případy kruté smrti, 

 prožitek, kdy bylo zapotřebí přihlížet, jak jiná osoba v důsledku nehody, katastrofy či 

tělesného násilí byla vážně zraněna, nebo zemřela, 

 intenzivní strach, bezmocnost či pocit extrémního odporu (omezení, ztráta svobody, 

mučení atd.). 

Psychické a tělesné symptomy vyvolané emocionálním otřesem většinou po několika 

dnech odezní. Extrémní zážitky ležící za hranicí obvyklých lidských zkušeností mohou 

způsobit hluboký duševní otřes, který zásadním způsobem ovlivní další život a prožitky 

postiženého. Jestliže příznaky neodezní do dvou týdnů, ale naopak překrývají dlouhodobě 

myšlenky a představy postiženého, potom může dojít k posttraumatické zátěžové reakci 

(post = po, resp. následně; trauma = zranění ve smyslu duševního otřesu). 

Rozlišení zátěžových reakcí podle mezinárodních předloh pro diagnostiku psychických 

poruch:  

a) Akutní zátěžová reakce – projevuje se během prvních čtyř týdnů po traumatu 

a v průběhu tohoto období rovněž odezní. 

b) Posttraumatická zátěžová reakce – projevuje se zpravidla během prvních tří měsíců 

po traumatu a symptomy přetrvávají delší dobu než jeden měsíc. 

Dále může nastat situace, kdy se symptomy projeví o několik měsíců nebo dokonce i let 

později. V tomto případě hovoříme o zpožděné reakci. 

Při akutní zátěžové reakci dochází během traumatizující události nebo po ní k následujícím 

symptomům: 

 pocit bezmocnosti, lhostejnosti, 

 změněné vědomí vnímáním sebe sama a okolí (trans), 

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

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

mechanicky nebo automaticky, 

 pocit, že člověk není sám sebou, že je odpoután a pohybuje se mimo své tělo, 

 chybí vzpomínky na důležité podrobnosti traumatu, 
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Symptomy jak akutní, tak posttraumatické zátěžové reakce jsou: 

 opětovné prožívání traumatu, 

 traumatická událost se neustále vrací do myšlenkových procesů, opakují se tíživé sny, 

 pocit, jakoby se traumatická událost opět vrátila, intenzivní psychické utrpení při 

konfrontaci s událostmi, jež symbolizují prožitek (den výročí události), 

 tělesné reakce při konfrontaci s událostmi, jež symbolizují prožitek, 

 vyhýbání se věcem nebo událostem, které připomínají tíživý prožitek, 

 neschopnost rozpomenout se na důležitou část traumatu, 

 může se snížit obecná připravenost k reakci, citové ochuzení, nechuť k dříve důležitým 

aktivitám a rezignaci při maličkostech, 

 vzniká pocit izolace a odcizení, 

 poruchy spánku, podrážděnost, problémy s koncentrací, přehnaně úzkostné reakce. 

Následkem neléčené posttraumatické poruchy může dojít ke změně osobnosti, která je 

chronickým vyústěním choroby, kde uvedené symptomy jsou trvalého rázu a mají 

negativní dopad na osobní pohodu a sociální vztahy.  

3.2.3 Syndrom vyhoření (Burn-out)  

V české odborné literatuře není tento pojem často uváděn, přesto se tímto problémem 

zabývají odborníci v zahraničí od poloviny 70. let. V odborné literatuře je tento termín dále 

popisován jako syndrom vyhoření. Jde o stav, pro který je charakteristické celkové fyzické 

a duševní vyčerpání, dotyčný se necítí dobře a je emocionálně vyprahlý. (Kebza, Šolcová, 

2003) 

Často je syndrom vyhoření uváděn jako konečné stádium stresu, jako důsledek 

nezvládnutého působení negativních stresových faktorů, do kterého se dotyčný jedinec 

může dostat krátkodobým působením silného podnětu (trauma), nebo chronickým 

dlouhodobým působením negativních stresorů, které přesáhnou prahové hodnoty odolnosti 

jedince odolávat těmto podnětům. 
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Jak jsem již uvedl, jde vlastně o vyvrcholení dříve uvedených popsaných spouštěcích 

mechanismů při práci strážníka. Právě policejní profese je spolu s dalšími profesemi 

jednou z rizikových skupin, jíž pracovníci mohou být postiženi.  

V tomto případě se jedná o závažný medicínský problém, který je výrazným způsobem 

schopen zasáhnou a ovlivnit profesní a soukromý život dotčené osoby.  

Odborníci se shodli na tomto pojetí vyhoření: 

 Jde především o psychický stav – prožitek vyčerpání. 

 Projevuje se u profesí, jejímž základem a pracovní náplní je komunikace s lidmi. 

 Tvoří jej řada symptomu v oblasti psychické, fyzické a sociální. 

 Klíčovou složkou je emoční vyprahlost, pocit „opotřebení“, celková únava. 

 Všechny hlavní složky vycházejí z působení chronického stresu. 

Příznaky syndromu vyhoření lze rozdělit na tyto úrovně: (Kebza, Šolcová, 2003) 

1) Psychická úroveň  

Jedná se o pocit, že dlouhé a namáhavě vynaložené úsilí o splnění nějakého cíle trvá 

nadměrně dlouho, nebo cíl je nedosažitelný, efektivita v porovnání s vynaloženou 

námahou je velice nízká, nebo žádná. Jedinec trpí pocity deprese, úzkosti, podrážděnosti, 

poruchami soustředění, paměti a spánku. Postižený je nespokojený, jakoby v neustálém 

napětí, smutný. Dostavují se projevy cynismu, sebelítosti, negativismu, utlumení celkové 

duševní aktivity, kreativity, iniciativy. 

2) Fyzická úroveň 

V této úrovni se postižený člověk cítí celkově fyzicky unavený, ospalý, ochablý. V případě 

nějaké činnosti se rychle unaví, následují vegetativní potíže, bolesti hlavy, žaludeční 

potíže, poruchy krevního tlaku, sexuality, příp. další fyzické problémy. 

3) Úroveň sociálních vztahů 

Jedinec ztrácí zájem o svou práci i osobní rozvoj, snaží se pouze přežívat, což za nějakou 

dobu vede ke konfliktům na pracovišti nebo doma, z důvodu nezájmu, lhostejnosti ve 

vztahu k okolí postiženého jedince. 

Syndrom vyhoření je vlastně proces, který prochází několika stádii, na základě spouštěcích 

mechanismů a projevuje se jako psychické vyčerpání. Na tomto místě považuji za 
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nezbytné zmínit, že o tom, že dotyčný jedinec trpí příznaky, nemusí vědět, nebo to 

z nějakých důvodů nechce přiznat, např. z důvodu obav ze ztráty zaměstnání nebo z obav 

ztráty postavení v kolektivu či rodině. Jedná se o předsudky, že se okolí může domnívat, že 

se „zbláznil“. Počáteční zápal pro práci, uspokojení z prvních úspěchů, nadšení ze 

seberealizace v profesi se postupně vytrácejí. Objevuje se podrážděnost, střídaná skleslostí, 

dostavuje se ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty. Rodinní příslušníci pozorují, že 

něco není v pořádku, že partner, partnerka, otec, matka bezdůvodně, nebo kvůli 

maličkostem vybuchují, hádají se, někdy požívají ve větší míře alkohol, psychotropní látky 

atd.  

 Přitom symptomy syndromu vyhoření se dostavují plíživě v několika různě dlouhých 

fázích, které trvají v řádech měsíců nebo let. 

 Jednotlivé příznaky syndromu vyhoření lze rozdělit do těchto fází: 

1. Nadšení – člověk má vysoké ideály, pracuje s vysokým nasazením, s prvky 

déletrvajícího přetěžování. 

2. Stagnace – ideály se nedaří realizovat, proto se jich začíná vzdávat, požadavky 

druhých začínají obtěžovat. 

3. Frustrace – okolí mu přináší zklamání, osoby, s nimiž přichází do styku, vnímá 

negativně. 

4. Apatie – vztahy na pracovišti přerůstají v otevřené nepřátelství, pracovník se vyhýbá 

otevřené komunikaci a jakýmkoliv aktivitám. 

5. Syndrom vyhoření – poslední, konečné stádium úplné vyčerpanosti, ztráta smyslu 

práce, cynismus, odcizení, ztráta osobní reflexe vnitřních norem. 

Velkým problémem je, že si dotyční jedinci, postižení syndromem vyhoření, podvědomě 

„vybíjejí“ stres z povolání na rodinných příslušnících, v podobě hádek, podrážděných 

reakcí na maličkosti. Tím se dostávají do dalších stresů, které si následně přinášejí do 

práce. Dostávají se tak do bludného kruhu, který má podobu spirály a napětí a symptomy 

se stupňují. Samozřejmě jde o obecnou rovinu, přičemž záleží na individuálním postižení, 

rodinném a pracovním prostředí, sociálních vazbách atd.  
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4. Řešení následků psychické zátěže a jejich zlepšení 

V předešlých kapitolách jsem se věnoval problematice hlavních stresových faktorů při 

výkonu povolání strážníka v přímé souvislosti s důsledky psychologických reakcí, kterými 

se mohou stát akutní a posttraumatické reakce, případně příznaky syndromu vyhoření při 

déle trvajícím chronickém působení stresu. Každá profese, strážníka nevyjímaje, obsahuje 

určitý podíl stresových faktorů, které jsou schopné do určité míry ovlivnit pracovní výkon 

nebo jeho efektivitu. Jak jsem již dříve uvedl, povolání strážníka, stejně jako profese 

hasičů, policistů, záchranářů, obsahuje specifické stresogenní faktory, které jsou dány 

např. tím, že hlavní pracovní náplní je komunikace s lidmi, pomoc lidem, kteří se v danou 

chvíli nacházejí často v obtížných životních situacích. Dokonce pokud budou působit slabé 

stresové faktory, mohou kladně nabudit organismus k vyšší odolnosti a pracovní 

výkonnosti. Z uvedeného vyplývá, že ani není žádoucí, abychom stres odbourali úplně, 

ale abychom optimalizovali jeho působení na pracovníka. Hlavním cílem je, aby strážníci 

lépe zvládali krizové situace, přičemž vycházím z toho, že čím lépe zvládnou krizovou 

situaci, tím menší budou následky na jejich psychiku v případě prožitého stresu.  

V další části své práce navrhuji konkrétní řešení následků psychické zátěže strážníků ze 

svého pohledu, tzn., navrhuji taková opatření, která mohu ve své pozici ovlivnit a aplikovat 

do praxe. 

Hlavní problematiku řešení následků jsem rozdělil do dvou oblastí:  

a) prevence (situace ještě nenastala) 

b) řešení akutních a posttraumatických reakcí (situace již nastala) 

4.1 Prevence  

Preventivními aktivitami rozumíme vše, co můžeme udělat pro eliminaci následků 

působení stresu a traumatických reakcí. Zde vidím prostor pro sebe jako řídícího 

pracovníka, abych zajistil potřebné informace pro své podřízené, kteří často ani nevědí, že 

jsou ohroženi stresem a o možnostech potřebné následné péče. 
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4.1.1 Výběr uchazeče 

Výběr vhodného uchazeče na pozici strážníka představuje důležitou fázi prevence. Zákon 

o obecní policii v platném znění v § 4, odst. 1, písm. d.) uvádí, že strážníkem se mj. může 

stát osoba, která je zdravotně způsobilá. Zdravotní způsobilost je zjišťována jednak 

u lékaře závodní preventivní lékařské péče a dále u psychologa, u kterého musí uchazeč 

projít psychologickým vyšetřením, které je podobné i u ostatních bezpečnostních složek. 

Právě vysoké nároky na zvládnutí profese strážníka posouvají psychologické vyšetření na 

přední místo v rozhodování, zda se uchazeč stane strážníkem. Jakékoliv vybočení nebo 

slevení z nároků na psychologickou vyzrálost osoby má fatální následky nejenom na 

dotyčného jedince, ale i na jeho okolí, případně spolupracovníky. 

4.1.2 Duševní preventivní aktivity  

Preventivní aktivity strážníků nabízejí možnosti, jak se během výkonu služby naučit 

vyrovnávat se stresem, případně jak reagovat, aby důsledky stresu nevyvolaly 

traumatickou reakci. Vycházím z toho, že každý strážník se po obtížném zásahu, zákroku 

či jiné činnosti vyrovnává se stresem jiným způsobem. Ideálním stavem je podpora aktivit 

na úrovni fyzické a na úrovni duševní. Z tohoto pohledu je potřeba různými formami 

školení a cvičení působit na strážníky, aby si sami subjektivně uvědomovali význam 

jednotlivých stresových faktorů, zejména v době, kdy se vlivem své profese stanou svědky 

nebo přímými aktéry traumatické situace.  

Z tohoto důvodu je potřeba, aby si každý uvědomil následující: (Míček, 1984) 

a) Vidět sám sebe objektivně a nepopírat své potřeby – jedná se o uvědomění si svých 

potřeb a jejich projev sociálně přijatelnou formou, zjištění toho co vlastně chci 

a potřebuji, přičemž výsledkem by mělo být zvládnutí vlastních skrytých tendencí 

a uvědomování si skutečných motivů svého jednání. 

b) Vidět objektivně vlastní situaci – v traumatizující situaci má jedinec často tendenci 

vidět jenom to nebezpečné a ignoruje další důležité faktory v dané situaci. Záporně 

zkreslené informace potom ovlivňují přesnost rozhodování. 

c) Přijmout rozpornost životních podnětů – míra nerozhodnosti je dána rozporuplností 

života, člověk nemůže vše dokázat najednou. 
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d) Ochota přijmout riziko při rozhodování – každé rozhodnutí pro něco znamená 

rozhodnout se proti něčemu, jedná se o umění rozhodnout se v konfliktní situaci. Tato 

část je do značné míry ovlivněna zkušenostmi, ochotou riskovat a mírou psychického 

zatížení v dané situaci. 

e) Nepřecenit subjektivní závažnost konfliktu – nedramatizovat danou situaci. 

f) Překonání paniky – strážník, který se ocitne v akutní konfliktní situaci, by měl být na 

tuto situaci připraven, vycvičen, aby zvládl paniku. Panika zapříčiňuje ztrátu logické 

kontroly situace, jedinec se potom uchyluje k emočně primitivním (pudovým) 

způsobům jednání, stereotypům a strnulosti v reagování na nastalou situaci. Zde opět 

nastupuje potřeba sebeovládání, zklidnění všemi dostupnými prostředky, odpočinkem 

a vytvářením návyku na vše reagovat s klidem. 

g) Správná volba toho, co na nás může při vnitřním konfliktu působit – jedná se 

o správné vnímání a zaměření pozornosti. 

h) Snížení subjektivního vyčerpání – snaha o pohodlné rozhodování. 

i) Snížení psychického napětí (tenze) – dlouhodobé psychické napětí má vliv na úsudek, 

proto je vhodné tenzi snižovat pomocí cvičení a relaxačních technik. 

j) Aktivní přístup k životu – snaha chápat děje a procesy ve svém okolí jako zajímavé 

a smysluplné. 

k) Nebát se změn – chápat a přijímat změny jako součást života. 

l) Počítat se stresem – stres je součástí života, brát stres jako přirozený. 

m) Izolování stresu od ostatních aktivit – umění nechat pracovní stres v práci 

a nezatahovat rodinné starosti do práce. 

4.1.3 Fyzické preventivní aktivity  

O tom, že pohyb je zdravý, bylo napsáno mnoho publikací. Neméně toto pravidlo platí 

i jako prevence zvládání stresu. Dalším pravidlem je, že strážník by měl být dobře fyzicky 

vybaven pro případ použití např. donucovacích prostředků, kdy nezvládnutí zákroku 

nahrává vzniku traumatu. Nedostatek pohybových aktivit má za následek zvýšené emoční 

napětí a přispívá k vytváření podmínek psychosomatických onemocnění. (Míček, 1988) 

Způsob realizace fyzických aktivit: 

 pravidelné cvičení – např. jóga, uvolňovací techniky, 
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 zvyšování fyzické zdatnosti – posilování, 

 dodržování pitného režimu, 

 relaxační techniky, 

 dostatek spánku, 

 fyzické práce – aktivní odpočinek. 

Formy pohybu: 

 sport – aktivní,  

 izometrická cvičení – zatížení svalů statickým způsobem (při sezení, při stání), 

 strečink – aktivní protahování svalů, 

 cviky zpomaleného pohybu, 

 cvičení na základě pouhých představ – indická metoda. 

Provádění cílených tělesných aktivit má pozitivní vliv na tělesnou konstituci, tělesné 

zdraví, pomáhá upevňovat vědomí a napomáhá seřazení vlastních hodnot. Sport napomáhá 

i psychické odolnosti, člověku dodává duševní pohodu a podporuje dobrou náladu, což vše 

dohromady se přímo dotýká rozvoje osobnosti. 

Aby fyzické aktivity byly pro strážníka přínosné, je potřeba dodržet několik zásad: 

 Pravidelnost – minimálně třikrát týdně, popř. obden. 

 Intenzita – radši méně a častěji, než do úplného vyčerpání, cvičení by mělo být 

úměrné zdravotnímu stavu, věku a zdatnosti. 

 Užitý typ – užití cviků, které zapojuje do činnosti různé svalové partie, případně cviky 

na podporu srdce a dýchání. 

 Doba – cvičení by mělo trvat alespoň půl hodiny, potom je efektivní. 

 Podmínky – teplo, nasycenost, prašnost, oblečení, obuv atd. 

Strážník by měl vybírat takovou tělesnou aktivitu, která mu vyhovuje a je pro něj dostupná. 

Ideální jsou týmové sporty, které vedou k utužování sociálních vztahů v kolektivu. 

Další nedílnou součástí preventivních aktivit je nutný odpočinek. Strážníci slouží ve 

směnném provozu, během směny se hromadí zátěž, často nerovnoměrně rozložená co 

do času a intenzity. Odpočinek slouží k regeneraci sil, přičemž musí být doprovázen 

celkovým duševním uklidněním. Kvalitě odpočinku napomáhá změna prostředí, která by 

měla být zcela odlišná od prostředí pracovního. Dlouhodobé zanedbávání se v tomto směru 
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může vést ke zmiňovanému syndromu vyhoření, chronické únavě a v konečném důsledku 

nezvládnutí své profese v případě nutnosti se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

Další formou aktivního odpočinku je fyzická práce, např. na zahrádce, chatě, domku atd. 

V odborné literatuře je uvedeno, že k nejlepšímu zotavení po duševní práci dojde pomocí 

manuální práce a naopak.  

4.1.4 Ostatní preventivní aktivity  

Stále se pohybujeme v oblasti prevence, tj. souboru opatření vedoucích k tomu, 

aby traumatická stresová situace vůbec nenastala nebo, pokud již nastane, aby byly její 

následky na strážníka minimální. V této kapitole se chci věnovat konkrétním návrhům 

a opatřením z pohledu zaměstnavatele.  

Mezi tato opatření lze zařadit: 

a) Průběžné vzdělávání – při činnosti, kterou vykonávají strážníci, nelze vystačit pouze 

se základními znalostmi a dovednostmi nabytými během výcviku. Vzhledem k náplni 

práce, což představuje znalost taktiky a právních předpisů, je potřeba vytvořit takové 

podmínky, aby strážníci měli všechny dostupné informace vztahující se k jejich práci. 

Jenom tak dosáhneme toho, aby strážníci neznalost nenahrazovali arogancí či se jiným 

způsobem cítili frustrováni. Zároveň tím vytváříme bariéru proti stresogenním 

faktorům vnějšího i vnitřního prostředí. 

b) Průběžné školení – jedná se nalezení způsobu předávání a využití informací, které se 

dotýkají např. schopnosti vycházet s druhými lidmi, umění spolupracovat, korekce 

negativní profesionální deformace, umění komunikovat a další podpory v oblasti 

zvládání emočních, zdravotních, morálních, sociálních aj. Souběžně s tím nabídnout 

strážníkům účast na speciálně zaměřených programech, přístup k odborníkům 

a odborné literatuře. 

c) Úprava legislativy – zde spatřuji poměrně omezené možnosti, především z důvodu 

nevelkého manipulačního prostoru ze strany zaměstnavatele. Přesto existují určité 

možnosti, např. v zákonné ochraně strážníka jako úřední osoby. Jako další možnost se 

nabízí otázka zákonné úpravy tabulkových tarifů, zařazení profese strážníka do 

platových tříd, příp. pobírání výsluhového důchodu (v kontextu s Policií ČR). 
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Přesto jsem si vědom toho, že všechna tato opatření mají ve vztahu ke snížení stresu 

strážníků pouze krátkodobý a kvantitativně omezený charakter.  

d)  Sociální aspekty na pracovišti – duševní rovnováha člověka je ovlivněna tím, do jaké 

míry se mu podaří navázat zdravé sociální vztahy se svým okolím. Bereme-li v úvahu, 

že podstatnou část svého života stráví strážník v pracovním kolektivu, s lidmi, kteří 

mají podobnou pracovní náplň, ale různé osobnostní a charakterové vlastnosti, potom 

je na místě vytváření zdravého pracovního ovzduší takovým způsobem, aby se strážník 

cítil pokud možno přirozeně. V opačném případě vznikají v kolektivu konfliktní 

situace, které se zákonitě odrazí v pracovním výkonu a v krajním případě mohou ve 

svém důsledku vést k traumatickým událostem s fatálními následky. Zde se naskýtá 

rozsáhlý prostor pro mě coby vedoucího pracovníka. Jde především o včasné 

rozpoznání, analyzování konfliktních situací uvnitř kolektivu a nalezení přijatelného 

řešení. Dalším cílem je podpora týmové práce a zabezpečení podmínek na obnovu sil 

pracovníků. 

e) Úprava pracovního prostředí – správně organizované pracovní prostředí může 

zkvalitnit práci. Vzhledem k tomu, že strážníci se většinu času pohybují v terénu, 

v ulicích města, realizují ve srovnání s jinými profesemi svoji činnost v odlišných 

podmínkách. Velice omezené jsou úpravy světelných, akustických podmínek. Teplotní 

podmínky můžeme upravit volbou vhodných materiálů stejnokroje. Velké pole 

působnosti je k dispozici na služebně, kde by strážníci měli mít k dispozici sociální 

a hygienické zázemí, s možností uložení soukromých věcí, barevné ladění stěn by mělo 

uklidňovat, rovněž teplota místnosti by neměla přesáhnout určené hodnoty. Všechny 

tyto zdánlivé maličkosti umožní lepší využití pracovní energie a zároveň dochází 

k upevnění duševního zdraví. 

f) Periodické psychologické vyšetření – prvním vstupním vyšetřením psychologické 

způsobnosti musí projít uchazeč o profesi strážníka. Ve smyslu pracovně právních 

norem je nutné, vzhledem k přímé psychické zátěži v průběhu zaměstnání, aby byli 

všichni strážníci v pravidelném časovém intervalu vyšetřeni odborným specialistou, 

který posoudí míru psychické způsobilosti pro další výkon povolání. Negativní 

výsledek tohoto vyšetření je jedním z důvodů ztráty zdravotní způsobilosti a strážník 

již nemůže vykonávat svoji profesi. Psychologické vyšetření musí absolvovat každý 

strážník, pokud s ním byl z jakéhokoliv důvodu rozvázán pracovní poměr.  



Petr Hörbe: Akutní a posttraumatické reakce strážníků městské policie 

2010  23 

 

4.2 Řešení akutních a posttraumatických reakcí 

Ve své práci předpokládám, že většinu zákroků řeší strážníci na základě získaných 

zkušeností, rutinně. Může nastat situace, která svojí povahou vybočuje z běžných životních 

a profesních zkušeností a je schopna vyvolat duševní otřes – trauma, které se vyznačuje 

symptomy, jež jsem uvedl v kapitole věnované tomuto tématu. Takto postižený strážník by 

neměl být v dané situaci v žádném případě ponechán sám sobě, aby nedošlo k rozvinutí 

posttraumatické zátěžové reakce. K tomu můžou přispět jak kolegové, tak postižený sám. 

V rámci výkonu služby jsou již nastaveny mechanismy, které informují nadřízené, 

např. v případě použití střelné zbraně. Nadřízený pracovník by měl být v danou chvíli 

garantem, aby se s postiženým strážníkem začalo pracovat v co nejkratší době od 

traumatické události. Vedoucí pracovník by měl adekvátně a objektivně rozhodnout 

a nabídnout postiženému možnosti řešení, jejichž cílem je minimalizace vzniklého 

ohrožení, posílení schopnosti vyrovnat se se zátěží a zabránění destruktivního způsobu 

řešení traumatické situace. K tomu je potřeba určité odborné znalosti, ale v našem případě 

se jedná např. o dobu, než je postižený předán do péče odborníkovi.  

V některých případech řešení krize se v počáteční fázi musíme snažit, pokud je to možné, 

nabídnout zvládnutí situace svépomocí postiženého, např. přeorientováním na náhradní 

aktivitu, nebo pomocí okolí, např. vytvoření akceptovatelného pracovního prostředí, 

zapojením rodinných příslušníků atd.  

V daném případě musí zaměstnavatel vytvořit podmínky, aby vzhledem k povaze povolání 

byl smluvně zajištěn odborník, psycholog, který může kdykoliv pomoci postiženému, dále 

by strážníci měli vědět, že se kdokoliv mohou dostat do situace, která si vyžádá odbornou 

pomoc. V případě traumatických reakcí existuje problém, který spočívá v tom, 

že si postižení nechtějí přiznat, že jsou postiženi, a to např. ze strachu z posměšných 

poznámek kolegů, strachu o zaměstnání. Tyto případy lze řešit formou nabídky dostupnosti 

kontaktů na odborníky, kteří v rámci krizové intervence tyto otázky řeší anonymně. 

Nevýhodou městské policie je, že nemá detailně propracovaný systém krizové intervence, 

jakým např. disponuje Hasičský záchranný sbor, nebo Policie ČR. Na kvalitní zvládnutí 

situace je potřeba, aby každý v okolí postiženého plnil určité úlohy. 
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4.2.1 Nadřízený postiženého 

Každý nadřízený by měl postiženému strážníkovi nejdříve poskytnout určitou ochranu, 

spočívající v šetrném přístupu bezprostředně po události, případně zajištění právní pomoci. 

Nadřízený by s postiženým měl hovořit klidně, ale ne zvídavě ve vztahu k bližším 

okolnostem události. Zároveň je potřeba objektivně, v klidu, bez emocí vyhodnotit 

závažnost situace a udělat si obraz o psychickém stavu strážníka a projednat s ním další 

postup, např. nabídkou další pomoci. V této fázi záleží na každém vedoucím, aby znal své 

podřízené a zároveň projevil velkou dávku profesionality a zároveň i lidskosti. Cílem se 

musí stát rychlá redukce reakce na stres, zabránění izolace postižené osoby nebo osob 

a předložení dalších možností podpory. 

4.2.2 Postižený 

Psychika postiženého strážníka je po prožité situaci poznamenána především hlubokou 

nejistotou a narůstajícími pochybnostmi doprovázenými pocitem viny a obav z dalšího 

vývoje. Postižený strážník by si měl všímat pozorně vlastních pocitů a reakcí, měl by se 

snažit o celkové zklidnění psychiky a pomocí uvedených metod se duševně stabilizovat. 

Na míře duševního otřesu závisí, zda se „jenom“ vypovídá osobě, která má pro něj 

pochopení, nebo zda své pocity svěří odborníkovi. 

4.2.3 Kolegové postiženého 

Zpravidla jsou to kolegové z hlídky nebo směny, komu se strážníci svěřují se svými 

prožitky. Často nastane situace, kdy traumatickou událost prožívají spolu, např. ve 

společné hlídce. Zde je na místě připravenost kolegů postiženého vyslechnout, když jim 

chce zážitky sdělit. Kolegové by měli mít pochopení, už z toho důvodu, že mají stejnou 

práci a nikdy neví, kdy budou oni sami potřebovat, aby je kolega vyslechl, případně s nimi 

situaci rozebral. Přitom si musí dát pozor, aby nevhodnou poznámkou nevyvolali 

v postiženém výčitky a celkovou situaci ještě nezhoršili. 

4.2.4 Rodina postiženého 

Extrémním prožitkem je vždy do značné míry zasažena i rodina postiženého, životní 

partner, děti, rodiče, kteří v určité formě prožívají duševní otřes spolu s postiženým. Zde 

závisí na kvalitě rodinných vazeb. Rodina může vytvořit vstřícnou ochrannou atmosféru, 
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která pomáhá strážníkovi se vyrovnat s traumatem a postupně ho zpracovat. Partner by měl 

umět naslouchat, ale ne na postiženého naléhat, hodnotit, či se vyptávat. Měl by mít 

pochopení pro momentální duševní stav postiženého a být k dispozici, jakmile to bude 

potřeba. Partner by měl spolupracovat s odborníky v případě odborné pomoci postiženému. 

4.2.5 Odborná psychologická pomoc postiženému 

Odborná psychologická pomoc musí následovat i v případech, kdy vznikne pouhé 

podezření, že dotyčný strážník trpí symptomy duševní nestability, ale vždy po prožité 

traumatické události v souvislosti s plněním pracovních povinností. Strážník může využít 

nabídky anonymních telefonních linek pomoci v krizi, které jsou k dispozici na pracovišti, 

nebo může využít služeb kvalifikovaného psychologa – specialisty. Je potřeba si uvědomit, 

že i profesionální pomoc musí splňovat určitá pravidla: 

 Dostupnost, 

 důvěra, 

 respektování individuality, 

 komplexnost péče, 

 ochrana zájmů postiženého strážníka, 

 nestrannost, 

 nezaujatost, 

 zodpovědnost, 

 kompetentnost. 

Psycholog musí během práce s klientem, zpravidla formou pohovoru, vnést do situace 

strukturu, oporu a pocit bezpečí. Pomoc by měla být aktivní, odborník musí objektivně 

analyzovat a posuzovat přijatá sdělení a navrhovat opatření. Během pohovoru jsou 

používány techniky, které usnadňují komunikaci s klientem, jako např. provázení, 

zrcadlení, rekapitulace, kotvení, parafrázování aj. Zpravidla jsou krizové situace 

doprovázeny silnými emocemi, kterým je potřeba dát prostor pro jejich vyjádření. Těžiště 

práce se silnými emocemi se většinou nachází na začátku pohovoru, případně v jeho první 

části. Velký význam má, kromě časového hlediska, i místo, kde se rozhovor odehrává. 

Psycholog by se dále měl zaměřit i na neverbální projevy. Během pohovoru by se neměl 

nechat vyvést z rovnováhy. Během práce s postiženým by psycholog neměl být vyrušován 

např. telefonem, dotazy z okolí. V neposlední řadě by psycholog neměl postiženého 

kritizovat.  
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5. Závěr 

Již delší dobu jsem se zaobíral myšlenkou řešení stresových situací při svém povolání. 

Tato práce mi dala jedinečnou možnost poznat alespoň částečně jedinečný svět lidské 

psychiky, včetně reakcí psychiky na podněty. Není v silách této práce, aby popsala 

všechny možnosti lidského vnímání a reakcí na duševní otřesy. Přesto mi získané 

poznatky, které jsem porovnával se svými zážitky a zkušenostmi, nabídly možnost obohatit 

moji práci s lidmi. Čím více jsem se problematikou stresu a následných traumatických 

reakcí zaobíral, tím více některé jevy a procesy v mém profesionálním a osobním životě 

dostávaly své konkrétní pojmenování a definici. Zároveň začaly do sebe jednotlivé věci 

zapadat. Mým hlavním cílem je řešit otázky spojené s pracovním stresem, případně reakce 

na traumatické události, o které v naší profesi není nouze. Zjistil jsem, že mám možnosti 

jak pomoc svým spolupracovníkům v případě traumatických otřesů. Zároveň mohu působit 

preventivně, osvětově na své spolupracovníky v oblasti duševní hygieny, aby byla 

skloubena s fyzickou a taktickou přípravou. Do této doby byly možnosti psychologické 

služby v tomto povolání omezené. Nyní je potřeba nastavit v rámci organizace určitá 

pravidla, která budou řešit otázky psychologické služby v případě potřeby, přičemž 

zavedení pravidel není ekonomicky, ani časově náročné. Pevně věřím, že zavedení 

a uplatňování těchto pravidel se vyplatí jak zaměstnancům zařazených do městské policie, 

tak zaměstnavateli a v konečném důsledku i společnosti.  
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