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Abstrakt 

 

HANZELKA, Pavel. Způsoby a možnosti policejního pátrání v Moravskoslezském kraji. 

Ostrava, 2012. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce Ing. Martin 

Hrinko, Ph.D, MBA. 

 

Tato bakalářská práce popisuje činnosti příslušníků Police ČR na všech úrovních 

řízení při pátrání po pohřešovaných osobách v bezprostředním ohrožení života na území 

Moravskoslezského kraje. Charakterizuje Integrovaný záchranný systém ČR, služby a útvary, 

kterými disponuje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a dále útvary Policie 

ČR s celostátní působností. Na základě provedené SWOT analýzy současného stavu 

policejního pátrání jsou navrženy optimalizační řešení k zefektivnění výše uvedené 

popisované činnosti.  

Klíčová slova: policejní pátrání, pohřešovaná osoba, Policie ČR, SWOT,  

 

Abstrakt   

 

HANZELKA, Pavel. Methods and Possibilities of Police Search in the Moravian-Silesian 

Region. Ostrava, 2012. Bachelor thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, Department of Civil Protection. Leader of Bachelor thesis Ing. Martin 

Hrinko, Ph.D, MBA. 

 

This bachelor thesis describes activities of Police members of the Czech Republic. At 

all levels of controlling in search for missing people in direct life threatening danger in 

Moravian-Silesian Region. It characterizes the Integrated Rescue system of the Czech 

Republic, services and department which are used by Police Regional Headquarters of 

Moravian-Silesian Region and then departments of Police Czech Republic with the whole-

country activities. On the basis of SWOT analysis of the present state of Police search there 

are suggested optimizing solutions how to make above mentioned activities more effective.  

Keywords: Police search, missing person, Police Czech Republic, SWOT
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1  ÚVOD  
 

V průběhu života se může každému člověku přihodit taková zásadní životní situace, 

která ho překvapí, neboť s ní nikdy nepočítal, nebo si jen nedokázal přiznat, že by se mohla 

stát právě jemu. Jednou z takových životních příhod, kterou musí Policie ČR řešit dnes a 

denně, je situace, kdy se některý z našich nejbližších neplánovaně nevrátí domů. Může se 

například jednat o dítě, které se nevrátilo ze školy, od kamaráda nebo o osobu dospělou či 

seniora, kteří se nevrátili z práce, procházky či výletu z přírody. Důvody, které vedou osobu 

k tomu, že se nevrátí domů, ke svým blízkým, však můžou být značně rozličné – problémy 

v rodině nebo s partnerem, špatné výsledky ve škole, finanční tíseň, strach z věřitelů a mnoho 

jiných. V takovýchto případech je to, že se osoba nevrátí domů její svobodné rozhodnutí, 

jindy však osoba tento stav nemůže ovlivnit, neboť se jí stal úraz, došlo u ní k akutním 

zdravotním problémům či ji v návratu zabránila rychlá změna klimatických podmínek nebo 

ztráta v terénu. Velmi nebezpečna situace nastane, pokud se osoba stane obětí trestného činu, 

ať už jí mohlo být ublíženo fyzicky nebo byla unesena. Jinou a velmi častou skupinou 

pohřešovaných osob jsou svěřenci dětských domovů a výchovných ústavů, kteří jen zatoužili 

po „svobodě“.   

Ve všech těchto případech však ihned po oznámení pohřešování osoby na Policii ČR 

začnou policisté velmi aktivně a důsledně pracovat na tom, aby se osoba co nejdříve vrátila 

domů, ke svým blízkým. Ve většině případů, kdy jsou pohřešované osoby ohroženy na životě, 

stojí proti policistům silný soupeř, a tím je čas. V případech, kdy je osoba ohrožena na životě, 

nikdo z policistů na svůj čas naopak nehledí a pro záchranu pohřešované osoby udělá 

maximum.  

Z úvodních vět vyplývá, že ústředním tématem BP je policejní pátrání po 

pohřešovaných osobách.  Toto téma jsem si zvolil proto, že problematika pátrání a zejména 

pátrání po pohřešovaných osobách v ohrožení života je téma, které je stále aktuální a které 

budí mezi veřejností a médií velký zájem. Dalším, neméně důležitým důvodem pro volbu 

tohoto tématu je skutečnost, že jsem příslušníkem Policie ČR. S pátráním, resp.  pátráním po 

pohřešovaných osobách mám praktické zkušenosti, které jsem se rozhodl studiem této 

problematiky dále prohloubit.  

Aby práce nebyla jen jakýmsi výpisem odborné literatury, policejních rozkazů a 

metodik, rozhodl jsem se i vzhledem ke svému služebnímu zařazení u Krajského ředitelství 

police Moravskoslezského kraje, pro větší konkrétnost vztáhnout problematiku pátrání po 

pohřešovaných osobách právě na území Moravskoslezského kraje tak, aby v práci mohly být 
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uvedeny některé podrobnosti o možnostech a náplni policejní práce při pátrání po 

pohřešovaných osobách. 

 

1.1 Cíle bakalářské práce    
 

Cílem předložené bakalářské práce je popsat činnost příslušníků Policie ČR při 

pátrání po pohřešovaných osobách, prostřednictvím metody SWOT analyzovat současný stav 

a navrhnout soubor opatření směřující k optimalizaci.  

Za tímto účelem je bakalářská práce formálně rozdělena do dvou částí – teoretické a 

praktické. 

V první kapitole teoretické části jsou vymezeny nejdůležitější pojmy, zabýváme se 

obecnou problematikou pátrání a legislativou, spojenou s touto činností. V následujících 

podkapitolách práce je popsána činnost celého Integrovaného záchranného systému ČR při 

procesu pátrání se zaměřením na policejní činnosti, a to od taktické, přes operační, až po 

strategickou úroveň řízení. Tato část práce rovněž přináší charakteristiku Integrovaného 

záchranného systému a jeho složek. V souvislosti se skutečností, že Policie ČR má pátrání po 

pohřešovaných osobách ve své gesci, je podrobnému popisu této základní složky IZS 

věnována samostatná podkapitola. Vzhledem k tomu, že bakalářská práce je svým zadáním 

omezena na území Moravskoslezského kraje, je zde charakterizováno Krajské ředitelství 

policie Moravskoslezského kraje, jeho organizace a řízení. V závěrečné kapitole teoretické 

části práce se soustřeďujeme na popis celého průběhu pátrání od jeho vyhlášení až po 

ukončení.   

V druhé, praktické části je na základě informací získaných studiem odborné literatury, 

legislativy, materiálu z internetových zdrojů a praktické zkušenosti autora práce, příslušníka 

Policie ČR, provedena SWOT analýza stávajících způsobů a možností policejního pátrání 

v Moravskoslezském kraji. Na základě rekapitulace zjištěných faktů vyplývajících ze SWOT 

analýzy jsou v poslední části práce navrhnuty optimalizační opatření, směřující k zefektivnění 

stávajících policejních činností při pátrání v Moravskoslezském kraji. 
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2  Pátrání – současný stav 
 

2.1 Pátrání obecně 
 

Většinu činnosti, které Policie ČR (dále jen „PČR“) v souvislosti s pátráním vykonává 

jsou upraveny v interním aktu PČR, kterým je Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 

22.10.2010, o pátrání. V tomto dokumentu je pojem pátrání vymezen takto: 

Pátrání po osobách a věcech je organizovaná činnost Policie České republiky 

prováděná s využitím kriminalistických metod a prostředků, jejímž cílem je zjistit, kde se 

osoby nebo věci nacházejí, nebo identifikovat osoby, mrtvoly, části lidského těla anebo 

kosterní nálezy neznámé totožnosti. [16] 

Tato definice, vycházející z platných právních předpisů však není jedinou, obdobné lze 

nalézt i v odborné literatuře: 

Pátrání lze vymezit jako systém preventivních, organizačních, operativně pátracích, 

administrativně evidenčních a jiných opatření a vyšetřovacích úkonů prováděných policií, 

útvary vyšetřování a útvarem inspekce k nalezení osob, které se skrývají v úmyslu vyhnout se 

trestní odpovědnosti, výkonu trestu nebo splnění jiné zákonné povinnosti, pohřešovaných osob 

a věcí, jichž je třeba pro boj s trestnou činností či pro jiný společensky závažný účel. [4] 

 
2.1.1 Druhy pátrání 

 

Rozhodnout se, jak vhodně rozdělit jednotlivé druhy pátrání není nijak jednoduché, 

neboť v různých odborných pramenech jsou uváděna různá dělení, které však současně ne 

vždy odpovídají jednotlivým druhům pátrání, které řeší prováděcí interní akty. Vzhledem 

k mnou použité studijní literatuře a rovněž vzhledem k vlastní praxi u PČR jsem se rozhodl 

přiklonit k následujícímu rozdělení: 

 

Druhy pátrání podle charakteru hledaného objektu 

a) Pátrání po osobách 

• po osobách hledaných; 

• po osobách pohřešovaných; 

• po totožnosti osob. 

b) Pátrání po totožnosti mrtvol 

• po totožnosti mrtvol neznámé totožnosti; 
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• po totožnosti části lidského těla; 

• po totožnosti kosterního nálezu. 

c) Pátrání po věcech 

• po věcech odcizených nebo neoprávněně držených; 

• po odcizených motorových vozidlech a přípojných vozidlech; 

• po odcizených tabulkách registračních značek nebo státních poznávacích 

značek; 

• po odcizených předmětech kulturních statků. 

 

Druhy pátrání podle územního rozsahu 

a) místní pátrání – pátrání, které se provádí v rámci územně vymezeného teritoria 

v rámci jednoho základního útvaru PČR, popř. ve služební působnosti územního 

odboru PČR; 

b) celostátní pátrání – pátrání, prováděné na celém území České republiky; 

c) mezinárodní pátrání – pátrání buďto na území České republiky na žádost 

zahraničního orgánu nebo pátrání na území cizích států, prováděných na žádost 

justičního orgánu České republiky nebo orgánu PČR. PČR zasílá tyto žádosti 

prostřednictvím Interpolu, resp. jeho národní ústřednou nebo prostřednictvím národní 

centrály SIRENE. 

 

Druhy pátrání dle způsobu pátrání 

a) administrativní pátrání – tento pojem v sobě zahrnuje veškeré činnosti, které jsou 

spojeny s prací s informačními systémy, které byly zřízeny pro podporu pátrání, tedy 

jejich vytváření, nezbytná aktualizace a využíváni. Jedná se tedy o souhrn veškerých 

činností, probíhajících na všech článcích PČR mezi centrálními registry těchto 

informačních systémů a základními útvary PČR, za účelem jejich využití pro pátrání. 

 

b) výkonné pátrání – je neustálá, účelná a aktivní činnost veškerých orgánů PČR, která 

směřuje k jedinému cíly a tím je vypátrání hledaného objektu na vytýčeném teritoriu, 

kde se objekt pravděpodobně nachází. Tato činnost policistů v sobě spojuje široký 

soubor jednotlivých činností od prvotního shromáždění potřebných informací 

k zahájení samotného pátrání, jejich analýzu, vytýčení pátracích verzí, jejich následné 

prověrky a realizaci ostatních pátracích úkonů. 
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2.1.2 Zásady pátrání 
  
Obecné zásady pátrání: 

Mezi tyto zásady řadíme především dodržování zákonnosti, cílevědomost všech 

zúčastněných a ostražitost. Tyto zásady jsou společné všem kriminalistickým metodám a 

jejich obsah je všeobecně znám. 

 

Specifické zásady pátrání 

a) reálnost pátrání; 

b) součinnost pátrání; 

c) koordinovanost pátrání; 

d) operativnost pátrání; 

e) rychlost pátrání; 

f) spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky; 

g) spolupráce s veřejností při pátrání. 

 

Reálnost pátrání 

Zásada reálnosti pátrání má zabezpečit, aby nalezení objektu, po kterém se pátrá, bylo 

skutečně možné, tedy reálné. Proto se musí již v době, kdy je pátrání připravováno, zajistit 

takové informace, z nichž je patrné, že objekt, po kterém se má pátrat, skutečně existuje a lze 

jej individuálně identifikovat. Pokud není dostatek takovýchto informací, měla by první fáze 

pátrací činnosti spočívat právě v tom, aby byly získány ty podstatné informace, které jsou 

potřeba k tomu, aby bylo potvrzeno, že předmět, po kterém se má pátrat, existuje a lze jej 

identifikovat. 

Součinnost pátrání 

Zásada součinnosti pátrání nám vyjadřuje skutečnost, že jen málokdy je schopen 

zajistit konkrétní pátrání pouze jeden policista. Ve většině případů je třeba provádět pátrání 

minimálně na služebním území příslušného územního odboru PČR či pátrání na území celého 

státu.  Součinnostní vztahy PČR za účelem pátrání jsou upraveny v řadě interních 

normativních aktů a dále vycházejí ze zákonů, například zákon o Policii České republiky [13].  

Koordinovanost pátrání 

 Pátrání je charakteristické tím, že je vždy uskutečňováno celou řadou subjektů 

(policistů, popř. dalších sil a prostředků). Tento fakt předpokládá, aby se při pátrání 

postupovalo podle jednotného plánu, aby pátrání po celou dobu bylo usměrňováno a 
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slaďováno, aby se přizpůsobilo měnící se situaci. Tyto úkoly musí vždy zabezpečit řídící 

centrum pátrání. Tímto řídícím centrem pátrání nemusí být vždy oddělení pátrání na centrále, 

ale ve většině případů jeho úkoly zajišťuje ten pracovník Služby kriminální policie a 

vyšetřování (dále jen „SKPV“) územního odboru PČR, který pátrání jménem služebního 

útvaru připravil, zahájil a vyhlásil (pátrač SKPV), a který také současně s vyhlášením pátrání 

po osobách zakládá a vede pátrací svazek, ve kterém soustřeďuje veškeré písemnosti 

související s pátráním po osobě. 

Operativnost pátrání 

 Význam operativnosti pátrání spočívající v podstatě v pohotovosti a pružnosti při 

provádění pátrání a je dán skutečností, že situace v pátrání a zejména situace kolem hledaného 

objektu se poměrně rychle a relativně často mění. Operativnost pátrání leze charakterizovat 

jako akceschopnost všech pátracích orgánů přizpůsobovat se včas a nepřetržitě těmto 

situacím, tj. snažit se zasáhnout vždy tam, kde se hledaný objekt nachází apod. K tomu je 

však potřeba vždy mít potřebný počet aktuálních informací. 

Rychlost pátrání 

 Se zásadou operativnosti pátrání je úzce spjata i zásada rychlosti pátrání. Rychlostí 

pátrání se rozumí neodkladné provedení potřebných pátracích úkonů a opatření, včasnou 

reakci na zjištěnou aktuální informaci (např. o pohybu pohřešované osoby v konkrétní 

lokalitě, na konkrétním místě apod.), neboť nebude-li se rychle reagovat, osoba unikne. 

Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky 

 Hromadné sdělovací prostředky mají v procesu pátrání značný význam, neboť mohou 

zabezpečit rychlou informovanost o závažných případech pátrání. Přesto, že úroveň 

spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky není ještě zcela ideální, došlo v posledních 

několika letech k výraznému zlepšení. 

 Spolupráci s hromadnými sdělovacími prostředky lze rozdělit na: 

• spolupráci ke zveřejnění pátrání v regionálních sdělovacích prostředcích; 

• spolupráci ke zveřejnění pátrání ve sdělovacích prostředcích s působností na celém 

území České republiky; 

• spolupráci ke zveřejnění pátrání ve sdělovacích prostředcích na území cizích států. 

Spolupráce s veřejností při pátrání 

 Možnost spolupráce policie s veřejností při pátrání je dána zejména tím, že osoba, po 

které se pátrá, musí být v interakci s okolním prostředím, musí komunikovat s dalšími 

osobami, opatřovat si jídlo, nocleh a další životní prostředky. Proto je také reálná šance, že 
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občané, budou-li vědět o tom, že se po určité osobě pátrá, nám také tyto podstatné skutečnosti 

sdělí. [7] 

 

2.1.3 Objekty pátrání 
 

Pohřešovaná osoba – je každá osoba, o které bylo učiněno oznámení o pohřešování, 

není známo místo pobytu této osoby a tato osoba není osobou podezřelou ze spáchání 

protiprávního jednání. Pohřešovanou osobou je rovněž svěřenec školského zařízení pro výkon 

ústavní výchovy a preventivně výchovné péče, který má rozhodnutím soudu nařízenu 

výchovu a školským zařízením bylo učiněno oznámení o jeho útěku. Za osobu pohřešovanou 

je nutno také označit jakéhokoliv žadatele o udělení azylu, který však během řízení o udělení 

azylu svévolně opustil azylové zařízení. 

Hledaná osoba – je osoba, u níž orgán činný v trestním řízení (podle aktuálního 

trestního řádu jsou těmito orgány soud, státní zástupce a policejní orgán, pokud provádějí 

úkony trestního řízení) nebo jiný oprávněný orgán rozhodl o omezení, které je podle právních 

předpisů PČR povinna provést a ke kterému je osobu nejprve vypátrat. Mezi tyto osoby lze 

zařadit mimo jiné osoby, které jsou podezřelé z trestného činu, na kterou vydal státní zástupce 

předchozí souhlas k jejímu zadržení, osoba k vydání, na kterou vydal státní zástupce příkaz k 

zadržení, obviněný ze spáchání trestného činu, na kterého vydal soud příkaz k zatčení, 

odsouzený, na kterého vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, osoba, na 

kterou byl vydán evropský zatýkací rozkaz a u které dožadující strana požádala o pátrání, její 

zatčení a předání, osoba, na kterou byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz a u které 

dožadující strana požádala o pátrání, její zatčení a vydání, odsouzený, obviněný nebo 

obžalovaný, který uprchl ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody nebo pro výkon vazby, 

nevrátil se z přerušení výkonu trestu odnětí svobody nebo z povoleného volného pohybu 

mimo věznici, voják v činné službě, který se svémocně vzdálil a vyhýbá se vojenské službě, 

plnění vojenského úkolu nebo vojenských povinností, anebo se nevrátil z povoleného volna k 

vycházce nebo dovolené, osoba, která uprchla ze zařízení pro výkon ochranného léčení, 

ochranné výchovy nebo zabezpečovací detence (dále jen „ochranné opatření“), kam byla 

umístěna na základě rozhodnutí soudu, osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, 

která uprchla ze zdravotnického zařízení, nebo osoba, která se na výzvu lékaře odmítá 

podrobit léčbě prokazatelně zjištěné nakažlivé choroby, jestliže na tuto osobu nebyl prozatím 

vydán státním zástupcem předchozí souhlas k jejímu zadržení, osoba, která uprchla ze 

zařízení pro zajištění cizinců. [4] 
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 Tento ucelený výčet osob, které mohou být označeny za osoby hledané, jsem zde 

uvedl, neboť tato bakalářská práce je zaměřena na osoby pohřešované, tudíž je zde nutno 

správně rozlišit mezi osobami pohřešovanými a hledanými. 

Dítě v ohrožení – je pohřešovaná osoba mladší 15 let, která se vzhledem ke svému 

věku může stát obětí nešťastné náhody, nebo postrádá přístup k životu potřebným lékům, 

popř. je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapovaná, nebo se stala obětí únosu, který 

zjevně vykazuje známky násilí, jehož pachatel trpí duševním onemocněním nebo je labilní s 

nepředvídatelným chováním, u něhož jsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že 

pohřešovaná osoba je v ohrožení života nebo zdraví, a v případech hodných zvláštního zřetele 

(např. je-li prokazatelně fyzicky či psychicky handicapovaná, postrádá přístup k životu 

potřebným lékům anebo je v ohrožení života) také pohřešovaná osoba starší 15 a mladší 18 

let. [5] 

Osoba neznámé totožnosti – je to taková osoba, která buďto nechce, nebo nemůže 

věrohodně prokázat svou totožnost. 

Tělesné ostatky – tímto pojmem se nazývá mrtvola, popř. část lidského těla nebo 

kosterní nález, jejichž totožnost nebyla v průběhu provedení ohledání a prvotních úkonů 

provedena. 

 

2.2 Informační systémy PČR ve kterých je evidováno pátrání 
 

 V této části bakalářské práce jsem soustředil stručný popis informačních systémů 

(dále jen „IS“), které využívá při činnosti spojené s pátráním PČR. PČR využívá ke svým 

různým činnostem desítky různých IS, já jsem z nich vybral čtyři, dle mého názoru policisty 

nejčastěji užívané v souvislosti s pátrání po osobách.  

Všechny informační systémy, které provozuje PČR, jsou užívány zejména proto, aby 

zajistili nezbytnou informační podporu všech příslušníků PČR v jejich specifických 

činnostech a úkolech, které jim jsou dány zákonem. Pro pátrání slouží tyto IS: 

• Dotazy do Informačních systémů 

• IS Událost  

• IS Dispečer - Maják 158  

• IS ETŘ   

• IS PATROS  
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2.3 Integrovaný záchranný systém ČR 
 

 Za integrovaný záchranný systém se považuje koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [15] 

 
2.3.1 Charakteristika IZS 

 

V České republice se 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. 

Je jím naplňováno ústavní právo občana na pomoc při ohrožení zdraví nebo života. 

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

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

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

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

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

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

kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel“. [6] Naplnění této definice není 

často snadný úkol vzhledem k tomu, jakou psychickou a fyzickou zátěž sebou mimořádné 

události nesou, a proto se musela definovat pravidla pro všechny zúčastněné.  

IZS tedy není žádnou organizací, úřadem nebo sdružením a rovněž se nejedná ani o 

osobu v právnickém postavení. IZS je soubor pravidel, postupů, je to systém každodenní 

koordinace PČR, Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“), Zdravotnické 

záchranné služby (dále jen „ZZS“) a dalších složek při řešení mimořádné události (dále jen 

„MU“). IZS je rovněž jeden z pilířů systému vnitřní bezpečnosti ČR.  

Výjimkou a určitou institucí IZS se od roku 2004 staly operační a informační 

střediska, což jsou dispečerským způsobem organizovaná a nejmodernější technologií 

vybavená zařízení pro příjem a distribuci tísňových volání na jednotné evropské číslo 

tísňového volání 112. Tato centra mají své zaměstnance a stavební a technické vybavení a 

jsou relativně autonomní součástí hasičských záchranných sborů krajů, které je personálně a 

materiálně zabezpečují. [6] 
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Složky IZS  

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

základní a ostatní složky IZS, zastoupení jednotlivých složek zobrazeno na obrázku č. 1.  

 
Obrázek 1:Zastoupení složek IZS, Zdroj: [19] 

 

Mezi základní složky IZS náleží: 

• HZS ČR a jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí území kraje;  

• Policie ČR; 

• Zdravotnická záchranná služba.  

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

zákonem o IZS [14], který zajišťuje jejich koordinovaný postup a některé složce může dát 

další kompetence, jako například HZS ČR, který je ze zákona o IZS správním úřadem IZS.  

Na místě zásahu ve většině případů velí příslušník HZS ČR, obecně ovšem platí, že 

hlavním koordinátorem (velitelem) dané akce je příslušník té základní složky, která se na akci 

podílí největšími silami a technickými prostředky. [8] 

 
 

2.4 Policie České republiky  
 

Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky s působností 

na celém území České republiky. PČR vznikla dne 15. července 1991 přeměnou české části 

československé Veřejné bezpečnosti, složkou Sboru národní bezpečnosti, a to dnem vyhlášení 

zákona č. 283/1991 Sb o Policii České republiky Českou národní radou. S účinností od 1. 1. 

2009 je činnost PČR upravena zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
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Policie ČR slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a 

veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na 

úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. [13] 

 
2.4.1 Organizace a řízení Policie ČR 

 

PŘR je podřízena MV, které vytváří podmínky pro plnění úkolů policie. Policejní 

prezident odpovídá za činnost policie ministrovi. Policejní prezidium řídí činnost policie. 

Policejnímu prezídiu jsou podřízeny všechny útvary s celostátní působností a dále krajská 

ředitelství. 

Policii ČR tvoří tyto útvary: 

• Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem, 

• útvary policie s celostátní působností, které na návrh policejního prezidenta zřizuje 

ministr 

• krajská ředitelství policie, 

• útvary zřízené v rámci krajského ředitelství, které na návrh ředitele krajského 

ředitelství zřizuje policejní prezident. 

 

Policejní prezídium 

 Policejní prezidium ČR (dále jen „PP ČR“) má ve své gesci řízení, organizaci, 

koncepci a priority policie. PP ČR provádí rovněž kontrolní činnost policie, resp. policistů, 

vytváří jednotlivým policejním útvarům podmínky pro plnění jejich úkolů. Pokud plnění 

některého úkolu přesáhne územní či věcnou příslušnost daného policejního útvaru, pak PP ČR 

provádí koordinaci činnosti. 

 
 

2.4.2 Útvary s působností na celém území ČR 
 

 Tyto útvary plní úkoly v rámci celé České republiky, resp. na území celé republiky, 

které jsou svou povahou úzce specializované a velmi specifické. Mezi tyto útvary náleží: 

• Kriminalistický ústav Praha, 

• Letecká služba, 

• Národní protidrogová centrála SKPV, 



- 14 - 

 

• Pyrotechnická služba, 

• Ředitelství služby cizinecké policie, 

• Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, 

• Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, 

• Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, 

• Útvar pro ochranu prezidenta ČR, 

• Útvar pro ochranu ústavních činitelů, 

• Útvar rychlého nasazení, 

• Útvar speciálních činností SKPV, 

• Útvar zvláštních činností SKPV. [9] 

 
2.4.3 Útvary s územně vymezenou působností 

 

 Těmito útvary jsou jednotlivá krajská ředitelství policie. Krajská ředitelství policie 

jsou základními teritoriálními součástmi policejní organizace, které odpovídají za bezpečnost 

na území kraje. Jde tedy o útvary s územně vymezenou působností. Každé z těchto ředitelství 

je samostatnou organizační složkou státu, při plnění úkolů policie na jemu vymezeném území, 

toto ředitelství samostatně hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu. V čele 

krajského ředitelství stojí krajský ředitel, který je také vedoucím organizační složky státu. Dle 

zákona [13] je zřízeno 14 krajských ředitelství, jejichž názvy a sídla jsou uvedeny níže. 

Teritoria obvodu krajských ředitelství je shodný s územním obvodem vyššího územního 

samosprávného celku, sídlí tedy v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, 

Ústí nad Labem,  Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Zlíně a 

Ostravě. 
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3  Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
 

Vedle Policejního prezidia ČR a jednotlivých útvarů s celostátní působností tvoří 

hlavní součást policejní struktury jednotlivá krajská ředitelství policie.  

Ke dni 1. ledna 2010 bylo zřízeno KŘP MSK. V čele KŘP MSK stojí ředitel, který je 

personálně přímo podřízen policejnímu prezidentovi a tvoří tak společně s ním, jeho 

náměstky, řediteli jednotlivých služeb policie a dalšími 13 krajskými řediteli tzv. „top 

management“ PČR. Vedení KŘP MSK je kromě ředitele tvořeno dále třemi náměstky, a to 

náměstkem ředitele pro vnější službu, náměstkem ředitele pro SKPV a náměstkem ředitele 

pro ekonomiku. V mimopracovní dobu vedení, je v KŘP MSK ustanoven tzv. „dosah“, kdy 

ředitel a jeho tři náměstci jsou pro mimořádné události, vyžadující jejich přítomnost či 

rozhodnutí, vždy v dosahu. V této činnosti se vedení KŘP MSK střídá v týdenních intervalech 

a informaci o tom, kdo má v danou dobu dosah, sdělí na vyžádání krajský operační důstojník 

policie na operačním a informačním středisku (dále jen „IOS“). 

KŘP MSK zajišťuje většinu policejních činností na území Moravskoslezského kraje 

s počtem přibližně 3.900 policistů, kteří jsou zařazeni u pořádkové a dopravní policie, služby 

kriminální policie a vyšetřování  a ostatních složek policie. Tyto činnosti KŘP MSK zajišťuje 

buď přímo na úrovni kraje, nebo na nižší úrovni. Na úrovni kraje je to prostřednictvím 

součástí zřízených v rámci samotného KŘP MSK, kterými jsou například krajská zásahová 

jednotka, krajská speciální pořádková jednotka nebo odbor kriminalistické techniky a 

expertiz. [13] 

Krajské ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje je nadřízeným orgánem 

následujících územních odborů: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a 

Městské ředitelství Ostrava. 

Na následujících řádcích budou charakterizovány konkrétní oddělení a odbory, které 

se standardně zapojují v rámci KŘP MSK do systému pátrání.  

 

3.1 Preventivně informační oddělení 
 

Činnost tohoto oddělení spočívá v zajištění informačních, publicistických a tiskových 

výstupů policie k veřejnosti a veškerým sdělovacím prostředkům, vystupování v hromadných 

sdělovacích   prostředcích. Preventivně informační oddělení (dále jen „PIO“) také organizuje, 

zajišťuje a vede tiskové konference, monitoruje výstupy v elektronických a tištěných médiích, 

pracovníci dále spolupracují s PP ČR a MV při koordinaci programů prevence kriminality a 
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rovněž zpracovávají problematiku zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím. Na jednotlivých územních odborech jsou dislokovány Preventivně informační 

skupiny (dále jen „PIS“), které jsou řízeny vedoucím PIO a tyto skupiny provádějí činnosti 

PIO na teritoriu jednotlivých územních odborů. 

 

3.2 Odbor služby pořádková policie 
 

 Služba pořádkové policie představuje jednu ze základních služeb PČR. U této služby 

je v rámci celé ČR zařazeno přes 16.000 příslušníků policie, jedná se tedy o nejpočetnější 

službu PČR. Jde o službu, která je prakticky pilířem celé PČR a policisté, kteří jsou zařazeni k 

této službě, jsou v každodenním přímém kontaktu s občany, orgány obce a právnickými a 

fyzickými osobami a jsou tak jakýmsi styčným bodem mezi občany a PČR. 

Pokud bych se měl nyní pokusit definovat rozsah a charakter úkolů činnosti služby 

pořádkové policie, tak nelze než konstatovat, že tato služba není na rozdíl od většiny ostatních 

služeb úzce specializovaná, a proto často bývá označována jako ta „nejuniverzálnější“.  Toto 

označení však pro její příslušníky znamená, že rozsah jejich znalostí a dovedností musí být 

stejně jako služba, kterou vykonávají univerzální, což v tomto kontextu znamená velmi 

obsáhlý. Jednotlivé činnosti, kterými se pořádková policie zabývá, jsou stanoveny zejména 

zákonem o Policii České republiky [13], v některých případech i dalšími zákony, popř. 

interními předpisy. Základní okruh činností služby pořádkové policie lze definovat takto: 

• ochrana bezpečnosti osob a majetku, 

• spolupůsobení při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činit opatření k jeho 

obnovení, 

• vést boj proti kriminalitě, 

• přijímání, evidování a prošetřování oznámení od občanů, 

• plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení, 

• dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. 

K přímému kontaktu příslušníků pořádkové policie s občany jsou na celém území ČR zřízeny 

základní výkonné organizačními články PČR s územně vymezenou působností, kterými jsou 

obvodní (v Praze místní) oddělení.  Mezi základní formy činnosti těchto organizačních článků 

patří: 

• obchůzková služba, 

• hlídková služba, 
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• dozorčí služba, 

• procesní činnost, 

• recepční služba. [1] 

 

3.2.1 Speciální pořádková jednotka KŘP MSK 
 

K datu 1.1.2011 byla v rámci KŘP MSK zřízena Speciální pořádková jednotka (dále 

jen „SPJ KŘP MSK“), která se organizačně stala součástí odboru služby pořádkové policie 

KŘP MSK. Tato jednotka, která má cca 170 členů je dislokována v areálu KŘP MSK ve 

Frýdku – Místku.  

SPJ KŘP MSK se podílí na výkonu služby v případech mimořádných událostí, 

živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií, sportovních, kulturních akcí a při pátrání 

po osobách a věcech, které svým rozsahem a charakterem vyžadují nasazení většího počtu sil 

a prostředků PČR, zejména v rámci bezpečnostních opatření nebo při plnění úkolů IZS. 

Posiluje výkon služby v územním obvodu krajského ředitelství, kde je zřízena, nebo kde to 

vyžaduje bezpečnostní situace, v rámci běžného nebo zvýšeného výkonu služby, 

bezpečnostních opatření, případně v územním obvodu dalších útvarů policie. [20] 

Příslušníci této jednotky mají různé specializace a pravidelně se proto školí na kurzech 

a cvičeních, např. kurzy pro zdravotníky a hasiče nebo ovládání lodí, člunů a práce na nich. 

SPJ KŘP MSK disponuje v rámci KŘP MSK unikátní technikou, mimo jiné třemi čluny, 

raftem, nebo obrněným kolovým vozidlem OKV-P (neboli Obrněné Kolové Vozidlo-

Policejní), který vychází z modelu lehkého obrněného transportéru (LOT). Vozidlo, 

zobrazené na obrázku č. 2, je určeno pro šestičlennou osádku a může jet až 

devadesátikilometrovou rychlostí. Tato technika najde své uplatnění i při pátracích akcích 

v terénu. 

Dále má SPJ KŘP MSK ve svých službách monitorovací centrum, které se díky své 

vysoké mobilitě a technice, která je v tomto vozidle nainstalována, stalo prostředkem, který je 

nezbytný a velmi zefektivňuje práci policistů při pátrání po pohřešovaných osobách. Jedná se 

o speciální policejní vozidlo Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI/4325/XL (dále jen „MMC“), 

vybavené monitorovací a záznamovou technikou. K instalaci jednotlivých kamer, kterými je 

vůz vybaven, stejně tak výkonných světlometů, je k dispozici hydraulický výsuvný stožár, 

který je zobrazen na obrázku č. 3. Vzhledem k účelu, pro který byl vůz pořízen, bylo nutno je 

vybavit nejmodernější monitorovací, dokumentační, záznamovou, dorozumívací a 

telekomunikační technikou a připojením a samozřejmostí je připojení k síti internet. Policisté, 
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kteří vozidlo využívají, tak mohou přímo z mobilního centra zaznamenávat jakékoliv dění 

z blízkého i vzdáleného okolí centra. Při nasazení monitorovacího centra při pátrání po 

pohřešovaných osobách, mohou zasahující policisté mimo jiné využít i GPS systém, který 

umožňuje veliteli pátrací akce sledovat pohyb jednotlivých policistů v terénu, kteří po 

pohřešované osobě pátrají a tímto mobilní centrum veliteli dává možnost flexibilně upravovat 

a koordinovat aktuální situaci.  

 

   
   Obrázek 2:OKV-P, Zdroj: [20]                                                          Obrázek 3 MMC, Zdroj: [20] 

 

 

                                        

3.3 Oddělení služební kynologie 
 

Oddělení služební kynologie je součástí pořádkové policie a zajišťuje: 

a) speciální kynologické činnosti 

• metoda pachové identifikace,  

• vyhledávání výbušnin a NVS, 

• vyhledávání drog a psychotropních látek, 

• vyhledávání akcelerantů, 

• vyhledávání lidských ostatků, 

b) základní kynologické činnosti 

• obrana policejní hlídky (v náhubku i bez), 

• zadržení pronásledované osoby, 

• zabránění vstupu do uzavřených míst, 

• sledování pachové stopy v terénu, 

• sledování pachové stopy ve frekvenci, 
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• vyhledání osob v terénu, 

• vyhledání osob v objektu, 

• vyhledání pachových předmětů, 

• vyhledání nábojnic . [5] 

3.4 Odbor služby dopravní policie   
 

Dopravní policie, resp. policisté této služby  zabezpečují zejména plnění úkolů PČR v 

oblasti silničního provozu. Vedle přímého výkonu služby plní na úrovni krajského ředitelství 

funkci koordinačního a řídícího orgánu ve vztahu k jednotlivým dopravním inspektorátům 

policie, nacházejících se při územních odborech KŘP MSK. Příslušné dopravní inspektoráty 

na územních odborech pak zejména dohlížejí na bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

konají šetření dopravních nehod a projednávají přestupky v blokovém řízení a ve správním 

řízení.  

 

3.5 Dálniční oddělení Ostrava 
 

Dálniční oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území 

dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky. Toto dálniční oddělení je 

vybaveno mimo jiné i velmi výkonným vozidlem Volkswagen Passat R36 v civilním 

provedení, který je určen k stíhání „silničních pirátů“, jak bývají nazýváni řidiči vážně 

ohrožující provoz jízdou ve velké rychlosti. 

 

3.6 Odbor cizinecké policie 
 

Služba cizinecké policie je vysoce specializovanou složkou PČR, která plní úkoly 

související s odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatření vůči 

cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem, plněním úkolů 

vyplývajících z mezinárodních smluv a řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s 

překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností. [21] 
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3.7 Operační odbor 
 

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (dále jen IBC MSK) je 

v rámci celé ČR první praktickou realizací regionálního bezpečnostního centra a svým 

rozsahem je unikátní v rámci celé Evropy. IBC MSK bylo dokončeno koncem roku 2010, kdy 

jeho výstavba, resp. přestavba zchátralé budovy nikdy nedostavěného zdravotního centra 

"Meta" v Ostravě, trvala přibližně 2 roky.  

IBC MSK přijímá jednak tísňová volání občanů na linky 112, 150, 155 a 158 z území 

celého Moravskoslezského kraje a zároveň linku městské policie 156 z území statutárního 

města Ostravy. IBC MSK je centrálním pracovištěm, které řídí veškeré operace všech 

základních složek IZS v Moravskoslezském kraji a zároveň Městské policie Ostrava. Jeho 

řízení tak přímo či nepřímo podléhá 422 jednotek požární ochrany, 57 výjezdových skupin 

záchranné služby, přibližně 4000 policistů policie ČR a přibližně 635 strážníků Městské 

policie Ostrava. Tento obrovský systém poskytuje své služby 1 260 000 obyvatelům 

Moravskoslezského kraje 24 hodin denně, 365 dní v roce. [24] 

Dispečerský sál, vyobrazený na obrázku č. 4 je umístěn ve vestavbě uvnitř budovy a je 

tak chráněn před vnějším prostředím. Obklopen je operačními středisky jednotlivých složek. 

Přímo pod ním je umístěn technologický sál, ten je zdvojen – jedná se tedy o dvě zcela 

identicky vybavené místnosti s IT technologiemi, které fungují současně – data se tedy 

zdvojují již při jejich ukládání a jsou na sobě navzájem nezávislé.  

Aplikační middleware (počítačový software, který spojí komponenty softwaru nebo 

aplikace) IBC MSK integruje dispečerské systémy složek mezi sebou navzájem a dále pak se 

systémem příjmu tísňového volání na linku 112, se systémem jednotného geografického 

informačního systému, se společným systémem hlasové komunikace a vnitřního 

dorozumívacího systému a rovněž i s externími systémy ostatních organizací jako např. 

ČHMÚ, Povodí Odry, DIAMO, Národní dopravní informační centrum a dalšími. [24] 

Centrum poskytuje 31 plnohodnotných a 5 záložních operátorsko-dispečerských 

pracovišť na společném dispečerském sále a dalších 32 pracovišť v oddělených operačních 

střediscích složek IZS včetně pracoviště kamerového dohledu města Ostravy. Kromě toho 

poskytuje dalších bezmála 50 pracovišť kancelářského typu, mezi které patří pracoviště 

ředitelství a služebny Městské policie Ostrava, jejíž pracoviště je zobrazeno na obrázku č. 5, 

dále pracoviště výjezdového centra Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského 
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kraje, pracoviště krizových štábů primátora statutárního města Ostrava a hejtmana 

Moravskoslezského kraje.  [22] 

 

 
     Obrázek 4: IBC - Operátoři LTV, Zdroj: [24]                     Obrázek 5: IBC - operátoři MP Ostrava, Zdroj: [24] 

 

3.8 Letecká služba Policie ČR 
 

Letecká služba PČR (dále jen „LS PČR“) je provozovatelem vrtulníkové techniky se 

speciálním policejním, zásahovým, záchranným a sanitním vybavením s působností na území 

celé ČR. V dnešní době je letecká podpora nedílnou součástí policejních činností, resp. 

činností celého IZS. Vzhledem k nezastupitelnosti konkrétních činností, které je letecká 

služba schopna provádět, je tato služba předurčena zejména k těm zásahům, kde hrozí akutní 

nebezpečí zprodlení a v místech, kde není reálné nasadit jiné dopravné prostředky vzhledem 

k náročnosti a členitosti terénu.  

Letecká podpora je realizována nepřetržitou 24hodinovou hotovostí vrtulníků a 

letových posádek na akce k záchraně života, pátrací akce po osobách a nebezpečných 

pachatelích, k odvrácení hrozícího nebezpečí škody velkého rozsahu a závažného narušení 

veřejného pořádku nebo jiné mimořádné události vyžadující neodkladné řešení. O leteckou 

podporu hotovostního vrtulníku žádá při policejních opatřeních a policejních akcích velitel 

akce cestou místně příslušného operačního střediska na operačním odboru PP ČR. [20] 

 

Tyto vrtulníky jsou provozovány na dvou leteckých základnách: 

a) Hlavní letecká základna - letiště Praha-Ruzyně,  která zabezpečuje: 

• nepřetržitou 24hodinouvou hotovost vrtulníků  

• nepřetržitou hotovost sanitního vrtulníku pro ZZS v Praze, 
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• nepřetržitou hotovost letové posádky hotovostních vrtulníků a letové 

posádky sanitního vrtulníku v době od 07.00 hod. do 19.00 hod. a 

nepřetržitou hotovost jedné letové posádky od 19.00 hod. do 07.00 hod., 

• provoz ostatních vrtulníků podle požadavků. 

b) Letecká základna - letiště Brno-Tuřany, která zabezpečuje: 

• provoz vrtulníků pro potřeby útvarů policie, hasičského záchranného sboru 

a složek integrovaného záchranného systému zejména na území Moravy a 

Slezska v době od 07,00 hod. do 19,00 hodin [20] 

 

V současnosti se u LS PČR používají tři typy vrtulníků: 

- od roku 1993 vrtulníky Bell 412HP v počtu 3 ks (obrázek č. 6) 

- od roku 2001 vrtulníky Bell 412EP v počtu 3 ks 

- od roku 2003 vrtulníky Eurocopter EC 135 T2 v počtu 8 ks, z toho jeden kus již 

není schopen provozu po těžké nehodě, vrtulník EC 135 zobrazen na obrázku č. 7 

 

Technické vybavení vrtulníků pro pátrání: 

• pátrací světlomet Spectrolab SX-16 Nightsun: Xenonový světlomet o výkonu 1600 

kW. Mohou jej nést stroje Bell 412, 

• nejnovějšími zařízeními pro tepelné snímání - termovizní kamery  

• brýle pro noční vidění: jsou součástí přilby u strojů Bell 412 a EC 135, 

• vyhledávací radiokompas: je určen pro vyhledávání signálů na nouzových frekvencích 

121,5 MHz a 243 MHz v případě havárie letadla, 

• vnější reproduktor se sirénou, který je k dispozici pouze Bell 412. [25] 

 

  
     Obrázek 6: Bell 412HP  při vyproštění osob, Zdroj: [25]                      Obrázek 7:  EC 135, Zdroj: [25] 
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4  Pátrání po pohřešovaných osobách 
 

Každý občan má právo na ochranu svého života a zdraví zakotveno v Ústavě České 

republiky. Pátrání po pohřešovaných osobách je v gesci Policie ČR, jež úkoly, související 

s pohřešováním osob provádí na základě zákona o Policii ČR. [13] Pokud je při prováděném 

pátrání vyhlášena pátrací akce, tato je vzhledem k velké prostorové a časové náročnosti téměř 

nezvladatelná použitím jen sil a prostředků PČR, a proto se těchto akcí účastní vždy více 

složek IZS a tento postup je poté upraven zejména typovým plánem pro pátrací akce [17],    

zákonem o IZS [14] a dalšími interními předpisy jednotlivých zúčastněných složek. 

Pohřešováním osoby lze označit stav, kdy osoby blízké pohřešované osoby neví, kde 

se tato osoba nachází. Takovýto stav bývá spojován s vážnou obavou blízkých osob o zdraví a 

život pohřešované osoby. Pojem pohřešované osoby je vymezen v interním aktu policie [16] a 

je uveden v kapitole 2. 

Věkové skupiny pohřešovaných osob, hlavní příčiny jejich pohřešování a následné 

úkony pátrání nejsou dlouhodobě sledovanými statistickými údaji. PČR však má výstupy ze 

svých informačních systémů, používaných při pátrání a rovněž vzniklo několik lokálních 

statistik, které jsou uvedeny v odborné literatuře. [6] Vzhledem k těmto údajům a ke své praxi 

u Policie ČR však můžu konstatovat, že nejčastějšími příčinami pohřešování osob jsou útěky 

dětí z jejich domovů. Na následujících řádcích budou shrnuty možné příčiny pohřešování 

osob: 

a) neinformování blízkých osob o svém aktuálním místě pobytu 

b) útěk dětí z jejich domova 

• špatné rodinné vztahy 

• útěk před trestem 

• špatný prospěch ve škole 

c) úmysl spáchání sebevraždy nebo demonstrace takového činu 

d) útěk psychicky nemocné osoby 

e) ztráta orientace v nepřehledném terénu a znemožnění návratu osoby 

• náhlá změna zdravotního stavu 

• nepříznivé klimatické podmínky 

• MÚ antropogenního původu 

• omezená schopnost orientace 

f) pohřešovaná osoba se stala obětí násilného trestného činu  [6] 
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4.1 Zahájení pátrání po pohřešované osobě  
 

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

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

pohřešování osoby, sepíše s oznamovatelem protokol o podání vysvětlení a vyplní tiskopis 

„Oznámení o pohřešované osobě“. Dále si pro potřeby pátrání od oznamovatele vyžádá 

fotografie pohřešované osoby. [17] 

 Již při prvotním zjištění a to ještě před zahájením dalších úkonů, jestliže lze 

předpokládat, že osoba může být v ohrožení, je nutno o těchto skutečnostech neprodleně 

informovat operačního důstojníka IBC Ostrava, a poté mu průběžně sdělovat všechny 

relevantní informace. 

Každý policista, který oznámení o pohřešované osobě přijímá, by se měl v podání 

vysvětlení oznamovatele, zaměřit mino jiné tyto otázky, které mohou později značně usnadnit 

pátrání po této pohřešované osobě: 

• je známa možná příčina útěku osoby 

• co nejpřesnější čas odkdy je osoba pohřešována a kdo osobu viděl naposledy 

• co nejpřesnější místo, kde byla osoba naposledy viděna  

• popis oblečení a obuvi, které měla osoba na sobě a popis věcí, které může mít u sebe 

• má osoba u sebe finanční hotovost, pokud ano v jaké výši 

• má osoba u sebe platební karty (čísla karet), doklady totožnosti, popř. jiné doklady 

• má osoba u sebe mobilní telefon, popř. jeho číslo 

• trpí osoba fyzickými či psychickými problémy, a pokud ano, tak kde se léčí 

• bere osoba pravidelně nějaké léky, pokud ano, má je osoba u sebe 

• je osoba uživatelem návykových látek, popř. alkoholu 

• je osoba svým fyzickým zdravím omezena na pohybu 

• příbuzní, nejlepší přátelé osoby, popř. další osoby, se kterými je osoba často ve styku 

• vztahy v rodině, pokud se jedná o dítě, zjistit aktuální stav při případných sporech o 

dítě (podezření, že by se dítě mohlo stát obětí trestného činu) 

• zjistit změny v chování pohřešované osoby před pohřešováním 

• používá osoba pro komunikaci sociální sítě, IM, e-mail či jiné obdobné prostředky 

• jak zná osoba blízké i vzdálenější okolí místa svého bydliště, má nějaký blízký vztah 

k těmto lokalitám, oblíbené místo, místo častých procházek či výletů 

• byla osoba již v minulosti pohřešována, pokud ano, tak kolikrát a z jakého důvodu 
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• poté další otázky, které mohou vyplynout z podání vysvětlení oznamovatele 

Po sepsání oznámení policista vyhodnotí všechny dostupné informace, které doposud zjistil a 

v souladu s ZP PP č. 135/2010 se musí přesvědčit, zda se nejedná o dítě v ohrožení (viz 

kapitola 2.1.4) nebo o oběť trestného činu. Pokud ano, je nutno ve věci jednat velmi razantně, 

důsledně a využít všech dostupných prostředků k nalezení dítěte. 

 

4.1.1 Vyhlášení pátrání 
 

Pátrání po pohřešované osobě vyhlašuje vyhlašující útvar zavedením údajů o 

pohřešované osobě do příslušného pátracího systému na základě písemné žádosti zahajujícího 

útvaru (tj. útvaru, který přijal oznámení o pohřešování). Pátrání po pohřešované osobě 

vyhlašuje územní odbor KŘP MSK, v jehož územním obvodu bylo přijato oznámení o 

pohřešování osoby, neprodleně po obdržení žádosti o vyhlášení pátrání a zajistí provedení 

neodkladných opatření. 

Tato písemná žádost o vyhlášení pátrání vždy obsahuje: 

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

nebo tiskopis „Oznámení o útěku svěřence“ s kopií rozhodnutí soudu o nařízené 

ústavní výchově,  

• záznam o provedeném šetření, úkonech a opatřeních (policista ihned po prvotních 

úkonech při příjmu oznámení provede šetření za účelem zjištění, zda se soba 

nenachází u příbuzných, ve zdravotnických zařízeních, školských zařízeních apod.) 

• fotografie pohřešované osoby,  

• výpis z informačních systémů dostupných prostřednictvím programu Dotazy do 

informačních systémů, v nichž jsou vedeny údaje potřebné pro zahájení (vyhlášení) a 

realizaci pátrání,  

• informaci o výsledku dotazu do evidence vězňů, [16] 

V případech, kdy nastane situace, že pátrání je potřeba vyhlásit po stanovené době služby 

policistů příslušných vyhlašujících útvarů PČR, zajišťují plnění všech úkolů pátrání (včetně 

jeho vyhlášení) operační odbor PP ČR a IOS KŘP MSK, nacházející se v IBC MSK. 

 

Mimořádné pátrací opatření  

Při pátrání po pohřešovaných osobách, kterým hrozí nebezpečí ohrožení života nebo 

zdraví může být vyhlášeno Mimořádné pátrací opatření (dále jen „MPO“), tj. opatření, pro 
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území celé České republiky, které zpravidla vyhlašuje úřad SKPV PP ČR, popř. v době mimo 

pracovní dobu tohoto úřadu operační odbor PP ČR. Toto opatření slouží k okamžitému plnění 

úkolů při pátrání po pohřešovaných osobách. MPO trvá zpravidla 30 dní ode dne jeho 

vyhlášení. 

Je-li pohřešovanou osobou dítě v ohrožení, vyhlašující útvar za  účelem  zveřejnění  

pátrání  v hromadných  sdělovacích  prostředcích  neprodleně  kontaktuje  PIO KŘP MSK  

nebo  mimo  pravidelnou  pracovní  dobu  službu  konajícího  policistu PIO,  kterému  předá  

podklady  nezbytné  pro zveřejnění pátrání po dítěti v ohrožení, a poté označí  IS PATROS  u  

vyhlášeného  záznamu  příznak  „dítě v ohrožení“,  čímž  dojde  ke  spuštění  Národního  

koordinačního  mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech, viz níže. 

 

Zveřejnění pátrání v hromadných sdělovacích prostředcích 

Pátrání se v případech, kdy je to vhodné a účelné, zveřejní v regionálních či 

celostátních hromadných sdělovacích prostředcích. Pátrání se zveřejní vždy, jde-li o  

• dítě v ohrožení nebo  

• pohřešovanou osobu mladší 15 let, k níž bylo vyhlášeno mimořádné pátrací opatření. 

Pátrání v hromadných sdělovacích prostředcích regionálního či celostátního charakteru 

zveřejňuje příslušná PIS daného územního odboru nebo PIO KŘP MSK. O zveřejnění pátrání 

v hromadných sdělovacích prostředcích v zahraničí žádají mezinárodní odbory úřadu SKPV 

PP ČR na základě žádosti odboru pátrání úřadu SKPV PP ČR. [16] 

 V souladu se zákonem o Policii ČR [13] jsou informace o pohřešovaných osobách 

zveřejňovány na internetových stránkách PČR, kdy přístup na tyto stránky je monitorován a 

v případě, že z některého počítače bude prováděno velké množství dotazů k jedné osobě, lze 

dohledat IP adresu tohoto počítače. 

 

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech 

Jedná se o systém, jehož hlavním cílem je úspěšné a včasné vypátrání živého a 

zdravého pohřešovaného dítěte. Projekt je postaven na cílené spolupráci s širokou veřejností, 

hromadnými sdělovacími prostředky, nestátními organizacemi apod. 

Systém je spuštěn tehdy, když jsou splněna daná kritéria, tedy:  

a) jedná se o dítě mladší 15 let, které se nachází v ohrožení života nebo zdraví, zejména:  

• dítě se vzhledem ke svému věku může stát obětí nešťastné náhody,  

• dítě postrádá přístup k životu potřebným lékům,  
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• dítě je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapované,  

• jedná se o únos (dle českého právního řádu), který buď vykazuje evidentní známky 

násilí, nebo pachatel trpí duševním onemocněním, nebo je labilní s možností 

nepředvídatelného jednání, nebo existují předchozí výhružky či jiné indicie 

nasvědčující tomu, že dítěti hrozí poranění nebo smrt,  

b) jedná se o dítě starší 15 a mladší 18 let v případech hodných zvláštního zřetele (např. 

dítě je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapované nebo postrádá přístup k 

životu potřebným lékům, nebo je v ohrožení života),  

V ostatních případech dle individuálního posouzení závažnosti případu. [20] 

V rámci tohoto projektu byly podepsány memoranda o mediální spolupráci mezi MV 

ČR a celostátními či regionálními hromadnými sdělovacími prostředky, např. CET 21 

(vlastník TV Nova a MTV), FTV Prima, TV Barrandov, či rozhlasovými stanicemi jako 

Český Rozhlas, Frekvence 1, Rádio Impuls, nebo internetovými portály, např. Centrum a 

mnoho dalších. 

Další možností, jak využívat služeb tohoto projektu, je přihlásit se na internetových 

stránkách Policie ČR [21] k odběru aktuálních informací přes RSS kanály či e-mailového 

klienta. 

 

 4.2 Průběh pátrání po pohřešované osobě 
 

 Samotné provedení pátrání po pohřešované osobě spočívá v důsledném užití všech 

dostupných forem a prostředků policejního pátrání tak, aby byla pohřešovaná osoba úspěšně 

vypátrána. Jedná se o souvislou činnost policejního pátrání, která je tvořena procesem 

zjišťování, shromažďování a průběžnou aktualizací relevantních informací týkajících se 

daného případu pohřešování osoby. Celého procesu pátrání po pohřešované osobě se účastní 

všichni policisté, služebně zařazeni na výkonných policejních útvarech a využívají ke své 

činnosti dostupné prostředky. 

Mezi formy pátrání po pohřešovaných osobách náleží zejména:  

• osobní pátrání prováděné při výkonu služby policisty za využití místní a osobní 

znalosti a informačních systémů, které pro účely pátrání PČR vede a 

• pátrací akce. 

V souvislosti s pátráním po pohřešované osobě vede vyhlašující útvar PČR tzv. pátrací 

svazek, v němž od doby vyhlášení pátrání koncentruje veškeré informace. [7] 
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4.2.1 Pátrací akce po pohřešovaných osobách 
 

Pátrací akce po pohřešovaných osobách je jedna z forem specifické policejní činnosti, 

která je prováděná příslušníky PČR při plnění úkolů, které nelze zabezpečit běžným výkonem 

služby. Jedná se o systém organizačních, operativně pátracích, administrativně evidenčních a 

jiných opatření k nalezení pohřešovaných osob. 

 Pátrací akce při pátrání po pohřešovaných osobách je plně v gesci PČR, která je 

personálně a materiálně vybavená pro její provedení. Vzhledem k obvyklé personální 

náročnosti pátracích akcí ve většině případů PČR není schopna sama zajistit výkon pátrací 

akce za použití jen svých sil a prostředků. V takovýchto případech jsou síly a prostředky PČR 

doplněny především v rámci složek IZS, neboť tyto složky mají rovněž dobře vycvičeny své 

členy a tito jsou zvyklí na velitelský způsob vedení pátracích akcí a tuto součinnost v době 

mimo MÚ spolu s PČR v rámci tematických cvičení IZS průběžně provádějí a cvičí. 

 Velitelem zásahu - pátrací akce v terénu je zpravidla příslušník PČR, avšak do 

příjezdu PČR řídí součinnost jednotlivých složek IZS velitel nebo vedoucí té složky IZS, 

která se na místo dostavila jako první. Velitel zásahu využívá své zákonné pravomoci jako 

policista a současně využívá i pravomoci velitele zásahu stanovené v zákoně o IZS. [14] 

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

svůj pracovní orgán. Do tohoto štábu mohou být povolány různé osoby, především vedoucí či 

velitelé jednotlivých složek IZS, kteří na místě zasahují, dále představitelé samosprávy a 

právnické nebo podnikající fyzické osoby, které poskytují na výzvu velitele zásahu věcnou 

pomoc. 

 Vzhledem k tomu, že prostor pátrací akce v terénu je nutné členit na sektory a úseky, 

je vytvořen štáb velitele zásahu a jsou využívány síly a prostředky složek IZS, je 

odpovídajícím stupněm poplachu IZS nejméně 2., v některých případech i 3. stupeň poplachu 

dle vyhlášky č. 328/20001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. [14] 

 

Provedení pátrací akce 

Komplexně celé pátrání je vždy nutno zaměřit na taková opatření a úkony, které se 

odvíjejí od doby, která uběhla od zmizení pohřešované osoby až po nahlášení pohřešování, 

resp. přijetí oznámení na útvaru PČR. Tento časový úsek může mít zásadní vliv na 

rozhodnutí, týkající se rozsahu teritoria, na kterém se bude pátrat, rovněž tak se od něj odvíjí 

celkový počet nasazených sil a prostředků. Pokud to okolnosti daného pátrání dovolí, 

postupuje se podle vytvořeného plánu pátrací akce, pokud plán nelze vytvořit, zahájí se 
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pátrací akce na základě typového plánu a příslušný plán pátrací akce se začne zpracovávat až 

po zahájení pátrací akce. 

Průběh pátrací akce je rovněž nutno přizpůsobit k tomu, zda je osoba pohřešována 

poprvé či již opakovaně a k okolnostem této osoby, jako je její věk, psychický a fyzický 

zdravotní stav (dítě nebo naopak přestárlá osoba, tělesné postižení, psychická choroba atd.). 

Pro potřeby pátrání po pohřešované osobě je vyhlašující útvar a útvar policie, který  

provádí  pátrání po pohřešované osobě,  oprávněn  vyžádat  prostřednictvím  Útvaru  

zvláštních  činností  SKPV  poskytnutí provozních  a  lokalizačních  údajů  od  právnické  

nebo  fyzické  osoby  zajišťující veřejnou  komunikační  síť  nebo  poskytující  veřejně  

dostupnou  službu elektronických komunikací. Zejména v případech nebezpečí  z prodlení,  

přímého  ohrožení  života  a zdraví, popřípadě možného pátrání po horké stopě  základní  

organizační  článek,  útvar  policie  nebo  zahajující  útvar  je  oprávněn cestou  operačního  

střediska  IBC MSK vyžádat  poskytnutí  lokalizačních  údajů, kdy tyto údaje zajistí od 

poskytovatele na základě zápisu v protokolu akce v IS Dispečer -Maják 158 operační odbor 

PP ČR.  

K pohřešované  nebo  hledané  osobě  vyhlašující  útvar  sám  nebo  na  základě 

žádosti  dožadujícího  útvaru může  vyžádat  od  banky  předávání  dat  o době a místě použití  

elektronického  platebního  prostředku  nebo  od  zdravotní  pojišťovny  nebo zdravotnického  

zařízení  poskytnutí  informací  o  době  a místě  poskytnutí  zdravotní péče. [16] 

 

4.3 Využitelné síly a prostředky pro pátrací akce v rámci MSK 

 

1. Terén s možností vytvoření pátracích rojnic 

a) Policie ČR - KŘP MSK 

• příslušníci z nejbližších obvodních oddělení jednotlivých územních odborů, 

(tito příslušníci jsou nasazováni především do rojnic, velký přínosem je jejich 

místní a osobní znalost) 

• příslušníci SPJ KŘP MSK (popř. zásahové jednotky KŘP MSK), 

(tito příslušníci jsou speciálně cvičeni i pro tuto typovou činnost, mají speciální 

techniku- čluny, rafty, sněžné skútry, terénní vozidla – např. OKV-P) 

• psovodi jednotlivých územních odborů se služebními psy, 

• speciální výjezdová skupina odboru služební kynologie KŘP MSK, 
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(policejní psi značně urychlují propátrávání terénu, mají schopnost zjistit pach 

na velkou vzdálenost a nejsou tolik omezeni sníženou viditelností jako lidé) 

• vrtulníky LS PČR, 

(vrtulníky jsou využitelné jak pro vizuální vyhledávání, tak pro vyhledávání 

s použitím technických prostředků, např. termovize) 

b) JPO – jednotky požární ochrany 

• jednotky HZS MSK, 

(tyto jednotky, resp. někteří její členové mají speciální výcvik a prostředky pro 

práci ve výšce, nad volnou hloubkou, na vodě apod.) 

• JPO sboru dobrovolných hasičů jednotlivých obcí MSK, 

(členové těchto jednotek bývají opět zařazeni hlavně do pátracích rojnic) 

c) strážníci obecních (popř. městských) policií 

(viz policisté obvodních oddělení) 

d) kynologové ostatních složek IZS 

(držitelé atestu MV pro plošné vyhledávání osob v terénu) 

e) ZZS včetně Letecké záchranné služby 

(tyto jednotky jsou povolány při zranění některého záchranáře nebo při 

nalezení pohřešované osoby a nutnosti jejího ošetření nebo transportu do 

zdravotnického zařízení) 

f) ostatní osoby, které na žádost velitele zásahu poskytly osobní pomoc 

(pro místní znalost jimi můžou být lesníci, členové Horské služby apod.) 

 

2. Terén ztěžující nebo vylučující vytváření pátracích rojnic 

a) skupina lezců HZS MSK 

b) členové Horské služby 

c) LS PČR 

(posádka tvořena leteckými záchranáři HZS MSK nebo členy SPJ KŘP MSK) 

d) letecké prostředky Armády ČR 

e) příslušníci Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku SPP PP ČR 

(speciálně vyškolení příslušníci pro vyhledávání osob ve vodě, v podzemních 

prostorech včetně krasových) 
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3. Terén s výskytem vodního toku nebo vodní plochy 

a) potápěčská skupina zásahové jednotky KŘP MSK nebo potápěči Odboru speciálních 

potápěčských činností a výcviku služby pořádkové policie PP ČR 

b) skupina potápěčů HZS MSK 

c) potápěči místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK 

d) specializovaní psovodi se psy pro vyhledávání utopených osob 

e) LS PČR 

(se speciální technikou pro propátrávání vodní hladiny) 

 

4. Důlní díla, podzemní prostory včetně krasových 

a) skupina HBZS Ostrava (báňská záchranná služba) 

b) skupina speleologické záchranné služby 

c) potápěči a lezci HZS MSK 

f) potápěči Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku SPP PP ČR  [17] 

 

4.4 Ukončení pátrání po pohřešované osobě 
 

Pátrání po pohřešované osobě končí vždy jedním z následujících způsobů: 

• vypátráním osoby, 

• prokazatelným úmrtím osoby, 

• pomine-li důvod pátrání, např. pohřešovaná osoba se sama přihlásí, 

• ztotožněním pohřešované osoby s nalezenými tělesnými ostatky, 

• uplynutím doby 20 let od vyhlášení pátrání. 

 

Útvar policie po vypátrání živé pohřešované osoby tuto požádá o podání informace k jejímu 

současnému pobytu a podle okolností případu i k dalším skutečnostem významným pro 

posouzení, zda se nedopouštěla protiprávního jednání nebo zda se nestala obětí takového 

jednání, vyrozumí vyhlašující útvar a zašle mu úřední záznam, který o události zpracuje. 

Jedná-li se o osobu starší 18 let, vyrozumí se souhlasem této osoby oznamovatele 

pohřešování, bez souhlasu pohřešované osoby oznamovateli pohřešování sdělí, že pátrání 

bylo ukončeno. Při vypátrání osoby, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, 

vyrozumí oznamovatele pohřešování a zákonného zástupce osoby. Jedná-li se o osobu mladší 
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18 let, vyzve jejího zákonného zástupce k převzetí, je-li předání osoby zákonnému zástupci 

neuskutečnitelné, předá ji místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. [16] 

 

Ukončení pátrací akce 

 Pokud je pohřešovaná osoba vypátrána, velitel sestavy, sektoru či příslušné složky IZS 

neprodleně vyrozumí velitele zásahu – velitele pátrací akce. Vzhledem k okolnostem nálezu 

osoby je v případě potřeby ihned poskytnuta vypátrané osobě první pomoc a přivolána ZZS, 

popř. letecká záchranná služba, která pokud je to nutné, osobu transportuje do zdravotnického 

zařízení. Při ošetření je nutno ošetřující posádce ZZS sdělit relevantní informace o osobě, 

resp. informace o jejím zdravotním stavu, potřebě aplikovat léky apod. 

 Místo nálezu osoby je nutno uzavřít pro potřeby dalšího šetření. Rozsah uzavření 

místa nálezu, nutné pro ochranu stop a důkazů, se odvíjí od konkrétní situace – terénní 

vlastnosti okolí, klimatické podmínky a v neposlední řadě množství sila prostředků, které jsou 

pro toto uzavření k dispozici. 

 Velitel zásahu vyhlašuje ukončení pátrací akce všem zúčastněným smluveným 

signálem. Po ukončení pátrací akce je velitel povinen zpracovat o přípravě, průběhu a 

ukončení akce zprávu, nezbytnou pro podrobné hodnocení pátrací akce. [17] 

 

Odvolání pátrání 

Útvar PČR, který pohřešovanou osobu vypátral, je povinen okamžitě a bez zbytečných 

prodlev vyrozumět útvar, který pátraní vyhlásil. Tuto informaci je poté povinen vyhlašujícímu 

útvaru potvrdit i písemně formou Úředního záznamu.  

Vyhlašující útvar je pak povinen pátrání po pohřešované osobě po jeho ukončení ihned 

a bez zbytečných prodlev odvolat, což učiní vložením potřebných informací do záznamu, 

který je k  osobě veden v IS PATROS. Záznam s informacemi o odvolání je pak automaticky 

převáděn do archivní databáze IS PATROS, kde bude uchován po dobu stanovenou zvláštním 

právním předpisem. 
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5  SWOT analýza 
 

Podstatou SWOT analýzy je identifikace faktorů a skutečností, které pro analyzované 

téma představují silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Tyto klíčové faktory jsou poté 

verbálně charakterizovány, případně ohodnoceny ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT. 

Široké využití SWOT se využívá především při analýzách zaměřených na problémy 

taktického a operativního řízení.  

Účelem za jakým je tato analýza prováděna, je zjištění současného stavu řešené 

problematiky: Způsoby a možnosti policejního pátrání v Moravskoslezském kraji.  

Jako vstupní data pro vypracování této analýzy byly použity informace získané v 

rámci praktické zkušenosti autora jako příslušníka PČR, dále studiem odborné literatury, 

materiálů dostupných na internetu, na intranetové síti MV, informace získané při osobních 

konzultacích s vedoucím práce a odborníky, zabývající se danou tématikou.  

SWOT analýza je nadmíru výhodným informačním zdrojem pro formulaci strategie 

dané problematiky. Z podstaty SWOT analýzy se formuluje základní logika strategického 

návrhu: návrh dané strategie by měl být vždy zaměřen na eliminaci slabých stránek a hrozeb s 

využitím silných stránek a strategických příležitostí. Každá slabá stránka nebo hrozba ze 

SWOT analýzy by měla mít při takovémto přístupu v návrhu strategie svůj protiklad a 

opatření. 

Na základě výše uvedeného byly postupně identifikovány a sepsány následující silné a 

slabé stránky analyzované oblasti: 

 

Silné stránky 

 

1) legislativa, metodika, typové plány 

Problematika policejního pátrání, resp. vymezení a právní úprava jednotlivých činností PČR 

při pátrání po pohřešovaných osobách je upravena závazným pokynem policejního prezidenta 

č. 135/2010, o pátrání. V tomto interním aktu jsou podrobně a dostatečně stanoveny úkoly a 

úkony jednotlivých policistů. Vyjma tohoto interního aktu je problematika pátrání po 

pohřešovaných osobách řešena dalšími interními akty, které však již řeší jen jednotlivé 

činnosti či úkoly. Na intranetových stránkách PP ČR je pro policisty přístupný rovněž 

dokument, který metodicky zdůrazňuje postup pátrání nad rámec základních povinností 

uvedených v ZP PP č. 135/2010 a tento přehledně popisuje činnosti zejména při příjmu a 

vyhodnocení oznámení o pohřešování osoby. 
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 V případě, že je nutno provést záchranu pohřešovaných osob v terénu je tato 

problematika řešena Typovou činností složek IZS při společném zásahu – STČ – 07/IZS, kdy 

společný zásah složek IZS je legislativně řešen zejména zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS a 

dalšími, zejména interními akty jednotlivých složek, které na místě zasahují. 

 Lze tedy konstatovat, že problematika pátrání po pohřešovaných osobách je 

legislativně a metodicky řešena na velmi dobré úrovni a v podrobné míře. 

 

2)  kvalitní operační podpora  

Pokud je v předchozím bodu zmíněna spolupráce složek IZS, tak velmi významnou roli při 

koordinaci složek IZS v Moravskoslezském kraji hraje IBC MSK Ostrava. Toto zařízení, 

které je unikátní v rámci celé ČR a svým rozsahem i v rámci celé Evropy v sobě sdružuje 

příjem všech tísňových linek v rámci MSK (112, 150, 155, 156, 158), jsou zde dislokovány 

operační střediska základních složek IZS a řídící středisko Městské policie Ostrava, což pro 

touto analýzou hodnocený objekt – policejní pátrání v MSK, přináší velké zefektivnění 

koordinace složek IZS při společném zásahu, neboť tato koordinace je prováděna z jediného 

společného prostoru, vybaveného tou nejmodernější technikou. 

 IOS PČR, dislokované na IBC MSK poskytuje kompletní informační a operační 

podporu všem útvarům KŘP MSK. K této podpoře využívá řadu informačních systémů, 

většina z nich je přístupna i policistům na základních útvarech policie. Jedním z 

nejužívanějších prostředků pátrání po pohřešovaných osobách je centrální informační systém 

PATROS, který obsahuje identifikační údaje pohřešované osoby, údaje o jejím bydlišti, 

zaměstnání a bližších okolnostech a důvodech pohřešování. Dalšími možnostmi podpory 

operačních důstojníků na IOS při pátrání po pohřešovaných osobách je vyžádání provozních a 

lokalizačních údajů od poskytovatelů veřejných komunikačních sítí a informace od banky o 

použití platebního prostředku, kdy tyto informace IOS zjišťuje cestou operačního odboru PP 

ČR. Tyto informace můžou napomoci rychlému vypátrání pohřešovaných osob.  

 

3) rychlá reakce a spolupráce útvarů  

Integrovaný řídící a komunikační systém DISPEČR – MAJÁK 158 je provozován za účelem 

zjednodušení a zautomatizování činností na jednotlivých operačních střediscích PČR v rámci 

daného teritoria krajského ředitelství policie. Od 1.1.2012 je IS Dispečer-Maják 158 spolu 

s IS ETŘ základním IS, který neustále používají nejen operační důstojníci, ale v rámci KŘP 

MSK všechny dozorčí služby základních útvarů. IS je předurčen především k prvotnímu 
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přijetí a následnému zpracování oznámení občana z LTV158, datové věty z linky 112 a 

následné koordinaci sil a prostředků PČR k odstranění vzniklého nežádoucího stavu (např. 

pohřešování osoby). IS přináší značnou časovou úsporu a zjednodušení ve chvíli, kdy je 

potřeba k řešení přivolat další síly a prostředky PČR nebo další složky integrovaného 

záchranného systému, což IS zvládá bez problému. V této chvíli všichni zúčastnění mají 

ucelenou představu o tom, kdo je zařazen do dané události pro její řešení a jaké úkoly bude 

vykonávat. IS je navíc propojen s mapovými podklady a GPS vysílači ve všech služebních 

vozidlech PČR, které jsou GPS moduly vybaveny (v rámci KŘP MSK), což dále umožňuje 

pružně reagovat na vzniklé změny v události.  

 

4) spolupráce s médii a veřejností  

Další silnou stránkou, a to v měřítku celé PČR je zapojení široké veřejnosti do procesu 

pátrání. Dne 25. května 2009 byl do provozu uveden Národní koordinační mechanismus 

pátrání po pohřešovaných dětech, což je systém, který byl vyvinut pro včasné a úspěšné 

nalezení pohřešovaných dětí. Systém je postaven na několika pilířích, mezi které patří 

samotná pátrací činnost PČR, dále spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, které 

mají za úkol, co nejrychleji rozšířit informaci o pohřešování dítěte. Dalším pilířem systému je 

zapojení široké veřejnosti do procesu pátrání. Veřejnost i hromadné sdělovací prostředky mají 

velký zájem o průběh pátrání, a to zejména, když je pohřešováno dítě. Jednotliví občané mají 

možnost využít k získání  informací o pohřešovaných osobách internetový portál 

www.policie.cz, kde rovněž mohou využít možnost, nechat se informovat o pátrání, 

přihlášením k odběru informací pomocí RSS kanálů nebo e-mailu. Za součást prevence 

v problematice považuji i činnost krajského PIO či jednotlivých PIS na územních odborech, 

spočívající v tvorbě tematických letáků a projektů, které jsou určeny pro cílové skupiny 

občanů, které jsou často pohřešovány, a to malé děti a senioři. Pro tyto skupiny jsou rovněž 

prováděny ve spolupráci s policisty z jednotlivých obvodních oddělení různé přednášky a 

besedy, zaměřené na prevenci a předcházení důvodům pohřešování. 

 

5) kvalitní výcvik spolupráce se složkami IZS 

Kromě výhod a přínosů, které pro spolupráci složek IZS vyplývají z vytvoření IBC MSK, je 

nastavena a průběžně ověřována spolupráce jednotlivých složek při vytvářených tematických 

cvičeních. Na těchto cvičeních, jejichž obsahem jsou pátrací akce v různém prostředí a 

v různých klimatických podmínkách, je ověřována a zdokonalována schopnost jednotlivých 
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složek plnit úkoly při pátracích akcích a rovněž se zde ověří činnost na operační úrovni – IBC 

MSK a strategické úrovni – vedení KŘP MSK (ředitel KŘP a jeho tři náměstci) a jejich úkoly 

v procesu pátrání, zejména koordinační činnost. Kromě velkých cvičení, kterých se účastní 

všechny složky IZS, jsou průběžně prováděna různá metodická zaměstnání pro policisty se 

speciálním výcvikem, např. SPJ KŘP MSK nebo zásahová jednotka KŘP MSK a součinnost 

s konkrétní složkou IZS při konkrétní činnosti (např. zásahy ve výškách, na vodě, pod vodou, 

v těžce přístupném terénu, zásahy za účasti LS PČR apod.).  

 

6) kvalifikovanost a odborná způsobilost odborníků na problematiku pátrání  

Kvalifikovanost a odborná způsobilost příslušníků PČR, kteří jsou zařazeni na pozicích, které 

řeší problematiku pátrání, a to od úrovně územních odborů KŘP MSK, přes KŘP MSK až po 

úřad SKPV na PP ČR, je na velmi dobré úrovni. Tito příslušníci jen z části provádějí pátrání 

přímo v terénu, jejich činnost je spojena ve velké míře s administrativou. Konkrétní činnosti 

v terénu pak tito policisté vyžadují od policistů na obvodních odděleních formou spolupráce 

(dožádání). Právě pro policisty z jednotlivých obvodních oddělení pak tito policisté, vzhledem 

k vyžadované odbornosti, vytvářejí metodické doporučení a usměrňují jejich činnost 

v problematice pátrání. 

 

7) technické vybavení  

V neposlední řadě mezi silné stránky patří technická a technologická vybavenost KŘP MSK 

pro pátrání, resp. pátrací akce. Policisté z jednotlivých obvodních oddělení KŘP MSK, kteří 

se účastní všech pátracích akcí, nedisponují sice žádnou speciální technikou, touto jsou však 

vybaveny zejména SPJ KŘP MSK a krajské odbory jednotlivých služeb. V rámci KŘP MSK 

může být při pátracích akcích od 22. prosince 2009 nasazeno například Mobilní monitorovací 

centrum, tedy speciální policejní vozidlo vybavené nejmodernější monitorovací, 

dokumentační, záznamovou, dorozumívací a telekomunikační technikou a připojením k síti 

internet. Vozidlo je například vybaveno hydraulickým stožárem pro nasvícení širokého okolí 

a na tomto stožáru instalovanou termokamerou, se schopností rozlišit živý objekt až na 

vzdálenost 800 m. Pro velitelské a rozhodovací činnosti je MMC mimo jiné vybaveno 

systémem pro příjem signálu GPS z modulů, kterými jsou vybaveni zasahující policisté a 

umožňuje tak efektivnější propátrávaní terénu při pátracích akcích. Termokamery obecně 

zefektivňují pátrání po pohřešovaných osobách, proto jimi jsou vybaveny nejen výše popsané 

MMC, ale i vrtulníky LS PČR, které na vyžádání zasahují při pátracích akcích v MSK. 
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Termokamerou je rovněž vybaveno speciální terénní vozidlo Odboru cizinecké policie KŘP 

MSK, které oproti MMC vzhledem ke svým terénním schopnostem umožňuje nasadit 

termovizní zařízení i v těžším terénu. Pro takovýto terén KŘP MSK také disponuje 

speciálními terénními vozidly Mitsubishi nebo speciálním obrněným vozidlem v policejním 

provedení OKV-P. Pro zásahy na sněhu najdou své uplatnění sněžné skútry, kterými jsou 

vybaveny v rámci KŘP MSK například územní odbory Frýdek – Místek a Bruntál a naopak 

pro zásahy na vodě disponuje KŘP MSK třemi čluny a raftem. 

 

Slabé stránky 

 

1) snižování počtu a generační obměna příslušníků PČR 

Mezi slabé stránky policejního pátrání v MSK naopak nepochybně patří generační obměna 

policistů a to na téměř všech pozicích, toto se však netýká přímo KŘP MSK, ale celé PČR. 

Počet policistů v České republice se jen v roce 2011 meziročně snížil o téměř 2200. K 

prvnímu lednu 2011 policejní prezidium evidovalo 41.224 policistů, avšak k prvnímu lednu 

roku 2012 bylo v ČR už jen 39.037 příslušníků PČR. [18] Podle analýzy PP ČR by v zemi 

mělo být nejméně 40.309 policistů, hranice 39.000 policistů byla již v roce 2011 současným 

policejním prezidentem označena za kritickou. Snižování počtu policistů může a v důsledku 

bude znamenat méně policistů, kteří se budou účastnit jak policejních pátracích akcí přímo 

v terénu, tak policistů, kteří budou vést administrativu celého průběhu pátrání.  

Před a po nabití účinnosti nového zákona tedy zhruba od roku 2007 se PČR potýkala 

s dalším negativním vlivem, kterým byl plošný odchod policistů. Tehdejším ministrem vnitra, 

panem Ivanem Langerem byl tento trend označen jako pozitivní a nazval ho „generačním 

špuntem“. Dle názoru zainteresovaných odborníků však tak masový odchod, kdy v letech 

2007 a 2008 odešlo od PČR téměř 5 000 a 3 500 policistů neznamenal generační obměnu, ale 

mnohdy odchod dlouholetých a zkušených policistů, jejichž nahrazení, resp. zaučení nových 

policistů (získání místní, osobní a věcné znalosti), kteří přišli v následujících náborových 

kampaních, trvá řádově několik let a pro specializované činnosti, vyžadující další odbornost, 

tedy i problematiku pátrání mnohdy i déle, tento trend znamená značné a vážné negativum. 

 

2) plně nevyužita veřejnost  

V předchozí části analýzy jsem mezi silné stránky zařadil zapojení veřejnosti a hromadných 

sdělovacích prostředků do procesu pátrání. Tato spoluúčast je pro PČR velkým přínosem a 
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v dnešní době je i nezbytná, ovšem jejich využití není plné. Například do dnešního dne nebylo 

spuštěno vyrozumívání občanů o pohřešování osob prostřednictvím jejich mobilních telefonů. 

Tato problematiky byla sice již dříve řešena v souvislosti se spuštěním Národního 

koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech v průběhu roku 2009, avšak do 

dnešního dne nebyl systém spuštěn. Pro potřeby pátrání jsou využívány k okamžitému 

informování občanů hromadné sdělovací prostředky, hlavně rozhlas a televizní kanály, ovšem 

neméně možností nabízí pro tuto problematiku internet, který není plně využit. Stejně tak není 

využita možnost informovat osoby například na hromadných akcích, jako koncerty či 

sportovní utkání, nebo například ve velkých obchodních domech. 

 

3) vzdělávání policistů v problematice  

Vzhledem k výše uvedeným hromadným odchodům a generační obměně celého policejního 

sboru je zřejmé, že by bylo nutné nově příchozí policisty, kteří se problematiku policejních 

činností teprve učí, vzdělávat buďto ve stejné míře jako v minulosti, či lépe ještě mnohem 

intenzivněji. Do doby zastavení náboru nových policistů přišlo jen v roce 2008 celkem 3782 a 

v roce 2009 dalších 2675 policistů. [18] Vzhledem k potřebě tyto policisty nasadit do služby 

co nejdříve, však musela být zkrácena jejich základní odborná příprava z původních 18-ti 

měsíců až na 9 měsíců. Z tohoto jasně vyplývá, že policisté po takovéto přípravě nemohou mít 

stejné množství nabitých zkušeností jako kolegové, nastupující k PČR dříve. Vzhledem ke 

snížení počtu policistů, zkrácení jejich odborné přípravy a menšímu množství policistů, kteří 

by svým služebně mladším kolegům předávali své zkušenosti, je patrné že vzdělávání 

policistů (zejména na základních útvarech) v daných odbornostech, mezi které patří i 

problematiky pátrání, není dostatečně zajištěno. 

 

4) formulářová byrokracie  

Formulářovou byrokracií je v tomto případě myšlena nutnost vyplňování některých údajů při 

příjmu oznámení o pohřešování osoby. K celému procesu příjmu oznámení o pohřešované 

osobě je však nejprve nutno sdělit, že se zavedením IS ETŘ na jednotlivá krajská ředitelství 

došlo k výraznému zefektivnění příjmu oznámení. Některé položky například ve formuláři 

Oznámení o pohřešování osoby, které však musí být vyplněny, například konkrétní popisy 

účesů, střihu vousů, zabarvení zubů, způsob chůze, způsob a rychlost řeči a mnoho jiných, 

jsou mnohdy zdržující, určitě by šli vyřešit možností například „Bez výrazných odlišností“, 
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která by sdružovala výše uvedené možnosti, a v případě nějaké markantní odlišnosti by 

zpracovatel vybral danou oblast a tuto konkrétněji zpracoval.  

 

5) nedostatek financí  

Zcela zásadní roli pro práci jednotlivých policistů, ale i pro chod celé PČR má její 

financování. Vzhledem k nutnosti úspor byla v roce 2011 vytvořena společná komise 

policejního prezidenta a ministra vnitra na hledání systémových úspor policie, kdy tato mimo 

jiné navrhla snížení počtu úředníků a zachování policistů v ulicích. Snížený rozpočet pro PČR 

však neznamená jen plánování úspor, v aktuální rovině znamená, že PČR nebude mít dostatek 

finančních prostředků na pořizování nové techniky, hlavně služebních vozidel, kompletní 

soubor informačních a telekomunikačních technologií, renovace služeben apod. Průběžná 

obnova všech těchto zařízení je však u PČR nutností, neboť všechny tyto prostředky jsou 

jednotlivými policisty denně využívány a dochází tak k jejich velkému opotřebení. Policisté 

se však bez funkčních prostředků, jako jsou služební vozidla, počítače či radiostanice 

neobejdou ani při řešeném pátrání ani při běžné denní činnosti. Další stránkou věci je oprava, 

servis a spotřební materiál či pohonné hmoty, které se vzhledem k úsporným opatřením budou 

zřejmě muset omezit. 

 

6) možnost podcenění oznámení 

Pod pojmem této slabé stránky se rozumí chyba policisty, v jejímž důsledku může dojít ke 

zhoršení či znesnadnění možnosti nalézt pohřešovanou osobou. Chybou může být jednak 

špatné analyzování sdělení od oznamovatele oznámení o pohřešování, tedy například 

nevhodné vyhodnocení situace (např. kategorizace Dítě v ohrožení) nebo neprovedení 

některých úkonů s důslednou razancí a včasností. Pátrání, zejména pátrání po malých dětech, 

budí velkou pozornost u veřejnosti a hromadných sdělovacích prostředků. Tlak, který na 

jednotlivé policisty může vzniknout vlivem a zájmem médií a veřejnosti může mít na 

rozhodnutí policisty vliv, přičemž např. při rozhodnutí o spuštění systému při označení Dítě 

v ohrožení, je důležitá každá minuta. 

 

7) opakované útěky – svěřenci výchovných ústavů 

Policisté KŘP MSK se téměř každý den setkávají s případy útěků svěřenců, kteří mají 

nařízenu ústavní výchovu nebo svěřenců dětských domovů z celého MSK. Svěřenci těchto 
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zařízení, kterými jsou mladiství a nezletilí, jsou v těchto zařízeních umísťováni na základě 

rozhodnutí soudů a mají nařízenou buďto ústavní nebo ochrannou péči. 

Policisté KŘP MSK se musí zabývat každým takovým nahlášeným útěkem. Nejenže 

po svěřencích, kteří ze zařízení utekli, vyhlašují pátrání, ale musí provádět různá šetření, která 

jsou nezbytná a napomáhají k nalezení těchto osob. Ve velké míře takovýchto případů, se 

však jedná o opakované útěky stále stejných jedinců, kteří se po útěku navíc často dopouštějí 

protiprávního jednání, ale policisté musejí pokaždé k případu přistupovat, jako by se jednalo o 

útěk první. Dochází tak ke zbytečnému vytěžování policistů, kteří by mohli vykonávat 

v danou chvíli možnou potřebnější činnost. 

 

Příležitosti 

 

1) rozšíření spolupráce s médii a veřejností 

Mezi největší příležitosti policejního pátrání jak v Moravskoslezském kraji, tak celé ČR je 

nutno zařadit práci s hromadnými sdělovacími prostředky, zejména internet v sobě jako 

nejmocnější komunikační nástroj dnešní doby skýtá další možnosti, jak lépe a rychleji 

informovat veřejnost, která má v případě pohřešovaných osob a zejména pak dětí velký zájem 

o informace o průběhu pátrání. Rovněž uzavření memorand o spolupráci s regionálními 

sdělovacími prostředky dále rozšíří informovanost těch občanů, kteří o tyto informace stojí. 

 

2) využití nových technologií  

Ve výše popsaných silných stránkách byla popsána současná technická a technologická 

vybavenost KŘP MSK. V oblasti pátrání po pohřešovaných osobách lze zavádět a užívat stále 

dokonalejší techniku, která umožňuje zasahujícím policistům detekovat pohřešované osoby na 

delší vzdálenost, v horších klimatických podmínkách, jiná technika jim umožní dostat se do 

nepřístupných oblastí. USA nebo některé evropské země, jako Německo či Nizozemí začali 

pro policejní činnosti využívat bezpilotní letecké prostředky – UAV. KŘP MSK se rovněž 

v současné době zajímá o UAV a aktivně hledá prostředky pro jejich pořízení. Stejně tak 

technika, určená k plošnému vyhledávání osob, např. termovizní technika se stále vyvíjí, KŘP 

MSK v současné době využívá termovizní techniku, kterou je vybaveno speciální vozidlo 

Odboru cizinecké policie, toto zařízení je však již morálně zastaralé. Vzhledem k tíživé 

finanční situaci, ve které se PČR v této době nachází, je těžké najít prostředky pro nákup nové 

techniky a modernizaci té stávající, je to ale nezbytné. 
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3) centrální metodika, vzájemná nahraditelnost policistů  

Vzhledem k tomu, že v současnosti u PČR vykonává službu přes 39.000 policistů je nutno, 

aby jejich činnosti, které jsou vymezené zákonem, byly podrobně řešeny rovněž interními 

akty řízení a metodickými pokyny, vydanými z centrální úrovně. Vzhledem k tomuto, má pro 

konkrétní činnost policista, který je zařazen například u Krajského ředitelství policie 

Plzeňského kraje, naučeny a nastudovány stejné postupy, jako policista zařazený u KŘP 

MSK. Kteréhokoliv policistu lze tedy nasadit pro plnění úkolu v rámci kteréhokoliv krajského 

ředitelství.  

 

4) využití Armády ČR při pátracích akcích 

Příslušníci Armády ČR jsou stejně jako příslušníci PČR A HZS ČR ve služebním poměru, 

jsou tedy vycvičeni a fyzický zdatní, nabízí se tak jejich větší nasazení při pátracích akcí 

v terénu. Armáda ČR jako ostatní složka IZS poskytuje dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS 

veliteli zásahu plánovanou pomoc na vyžádání základní složkám IZS, dále v zákoně č. 

219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, je řešeno dočasné velení jednotkám ze strany velitele 

zásahu. Pro pátrací akce v terénu je vzhledem k širokému spektru možností ženijního vojska, 

skladba techniky a přítomnosti samostatných záchranných rot, předurčena 15. ženijní brigáda. 

Pro použití Armády ČR při pátrání v rámci MSK by měla být vzhledem k výše uvedeným 

možnostem ženijního vojska a své dislokaci využita Samostatná záchranná rota – Olomouc, 

jejíž vojáci jsou mimo jiné přímo cvičeni k plošnému vyhledávání a záchraně osob. 

 

5) tematické a součinnostní cvičení IZS 

Úkoly zúčastněných složek IZS při pátrání, resp. pátracích akcí jsou činnosti, které vyžadují, 

aby je jednotliví členové složek měli nacvičené, a aby každý z těchto jednotlivců věděl, co má 

dělat. Většinu základních a ostatních složek IZS tvoří jedinci s výcvikem a schopností 

vykonávat zadané úkoly pod jednotným velením. Veškeré tyto činnosti a rovněž i koordinaci 

základních a ostatních složek při pátracích akcích je nutno secvičovat. Jednotlivé taktické 

cvičení s daným tématem mají za úkol prokázat schopnost spolupráce jednotlivých složek IZS 

při společném zásahu. Účastníci zásahu si každý dle vlastní odbornosti vyzkouší např. činnost 

v nepřístupném terénu, za nepříznivých klimatických podmínek činnosti za použití speciální 

techniky aj. 
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Hrozby 

 

1) snížení počtu policistů 

Mezi hrozby, které ohrožují sledovaný objekt, tedy policejní pátrání nelze nezařadit stále se 

snižující počet policistů. Pokud by i nadále docházelo ke snižování celkového počtu policistů, 

bude v budoucnu zřejmě nutno některé policejní služebny úplně zavřít, nebo slučovat 

s jinými, čímž se zhorší možnost osobní komunikace mezi PČR a občany. Odborníci již dnes 

varují, že další plánované snížení počtu policistů ze současných cca 39 – 40 tisíc, což je však 

o cca 7 tisíc méně než před několika málo lety, na hranici 30 tisíc, by mohlo vést ke kolapsu 

chodu celé PČR, což znamená, že by nebyly zajištěny standardní služby PČR. Jakékoliv 

snižování stavu počtu příslušníků PČR by mohlo být vážným ohrožením vnitřní bezpečnosti 

ČR a bezpečnosti všech jejich občanů. Již současný počet policistů není optimální a bez 

opětovného zahájení náboru nových policistů, motivování a udržení ve služebním poměru 

stávajících policistů, nelze stav PČR bezpečně stabilizovat.  

 

2) menší kvalifikovanost policistů  

Pokud by nastaly výše uvedené skutečnosti, tedy situace, kdy se nepodaří zastavit stále 

klesající počet policistů a nezastaví se stále probíhající generační obměna policistů na 

některých pozicích, bude hrozit, že méně zkušeným policistům nebude mít kdo předávat 

nabité zkušenosti z praxe. Policisté tak budou odkázání pouze na legislativu a metodické 

pokyny. U problematiky pátrání je zásadní vlastností policistů, kteří jsou příslušní v místě, 

kde je prováděno pátrání, osobní a místní znalost. Osobní znalostí je myšlena taktická znalost 

osob bydlících nebo mající jiný vztah k danému obvodu. Místní znalostí je myšlena dokonalá 

znalost všech míst a objektů v daném území. Zejména, když policista nepochází z daného 

území, je získání osobní a místní znalosti zásadní a časově náročnou činností. 

 

3) tlak médií a veřejnosti na rozhodnutí; ráznost a včasnost rozhodnutí při opatření 

Velký zájem veřejnosti, který byl zařazen mezi příležitosti, je však také možnou hrozbou, a to 

v tom smyslu, že veřejnost, popř. média můžou vyvíjet nepřiměřený tlak na proces 

rozhodovaní policistů, nebo ovlivnit včasnost a ráznost jejich rozhodnutí. Jakési 

inkriminovaní ke špatným či pozdním rozhodnutím může být ovlivněno i výše uvedenou 

generační obměnou, kdy někteří nově příchozí policisté již neměli tolik starších kolegů, kteří 

by jim předali cenné zkušenosti, a policistům poté trvá déle, než získají jistotu správnosti ve 
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svých rozhodnutích. Zásadní roli mají při komunikaci s hromadnými sdělovacími prostředky 

pracovníci PIS a PIO, kteří jsou v komunikaci s médii zdatnější a jistější, než policisté ze 

základních útvarů. Pokud by došlo vlivem snižování celkového počtu policistů i ke snížení 

počtu policistů na jednotlivých PIS a PIO, může dojít k situaci, kdy policista předá médiím i 

informace, které médiím a veřejnosti nebyly určeny a můžou mít poté zásadní vliv například 

na průběh pátrání. 

 

4) horší finanční vyhlídky  

V této části je nutno shrnout většinu částí z příležitostí, neboť nedostatek finančních 

prostředků v rezortu MV, potažmo PČR, úzce souvisí s možností nákupu nové techniky, 

nových technologií a modernizací a inovací té stávající, což může mít zásadní vliv při pátrání 

a nasazení těchto prostředků při pátracích akcích. Pokud by nastal nedostatek financí, nebo 

vyvstala potřeba dalších úspor v rezortu MV, pak lze předpokládat, že ani MV ani PČR 

nebude moct vytvářet žádné další projekty, které by v problematice pátrání představovaly 

prevenci, nemohly by vzniknout další projekty jako Národní koordinační mechanismus 

pátrání po pohřešovaných dětech nebo Dítě v ohrožení, které dnes PČR značně napomáhají 

při pátrání po pohřešovaných dětech, resp. dětech v ohrožení života. Při nedostatku financí 

nelze rovněž předpokládat, že by došlo k aktualizaci a rozšiřování již funkčních projektů, 

např. zavedení vyrozumívaní občanů o pohřešovaných dětech pomocí jejich mobilních 

telefonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 

 

 

Tabulka 1: SWOT Analýza, Zdroj: vlastní provedení 

Silné stránky Slabé stránky 

 

1) legislativa, metodika, typové plány 

2) kvalitní operační podpora  

3) rychlá reakce a spolupráce útvarů  

4) spolupráce s médii a veřejností  

5) kvalitní výcvik a spolupráce se 

složkami IZS 

6) kvalifikovanost a odborná způsobilost 

odborníků na problematiku pátrání 

7) technické vybavení  

 

 

1) snižování počtu a generační obměna 

příslušníků PČR 

2) plně nevyužita veřejnost  

3) vzdělávání policistů v problematice  

4) formulářová byrokracie  

5) nedostatek financí  

6) možnost podcenění oznámení 

7) opakované útěky – svěřenci 

výchovných ústavů 

 

Příležitosti Hrozby 

 

1) rozšíření spolupráce s médii a 

veřejností 

2) využití nových technologií  

3) centrální metodika, vzájemná 

nahraditelnost policistů  

4) využití Armády ČR při pátracích 

akcích 

5) tematické a součinnostní cvičení IZS 

 

 

1) snížení počtu policistů 

2) menší kvalifikovanost policistů  

3) tlak médií a veřejnosti na rozhodnutí; 

ráznost a včasnost rozhodnutí při 

opatření 

4) horší finanční vyhlídky                                                                                                                             
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6  Návrh optimalizačního řešení 
 

Studiem literatury zabývající se sledovanou problematikou, provedenou SWOT 

analýzou a prostřednictvím pohovorů s vedoucím práce jsem došel k závěru, že pro 

optimalizaci současného stavu policejního pátrání v rámci Moravskoslezského kraje 

doporučuji následující návrhy: 

 

1. Využití bezpilotního leteckého prostředku pro částečné nahrazení některých 

činností, které v současné době provádí při pátrání LS PČR 

 

V současné době jsou na území KŘP MSK pro policejní činnosti využívány vrtulníky LS 

PČR. Tyto vrtulníky v případě potřeby přilétají na vyžádání ze svých základen v Praze – 

Ruzyni a Brně – Tuřanech. Tyto vrtulníky mají v některých činnostech při pátrání 

nezastupitelnou roli, zejména v případech, kdy jen nezbytná přeprava osob, v opačných 

případech by však naopak bylo výhodné je nahradit právě bezpilotními leteckými prostředky - 

UAV. 

Na rozdíl od současných vrtulníků  nejsou UAV limitovány minimální výškou letu, 

rovněž  ve vrtulníkovém provedení umožňují pomalý let či visení ve vzduchu, což přináší 

možnost okamžitého se přizpůsobení pohybu monitorovaného objektu. Další výhodou je, že 

UAV nepotřebují ke svému vzletu ani přistání žádné plochy, což zároveň značně urychluje 

jejich nasazení v případě potřeby. Stejně jako v současnosti užívané vrtulníky LS PČR, 

umožňují UAV instalaci různých miniaturizovaných zařízení, jako např.: TV kamera, 

infračervená kamera (FLIR), noktovizní kamera, radar, scanner, dálkoměr či značkovač, 

zařízení pro online přenos záznamu a dat na zem k obsluze vrtulníku, kde jej můžou sledovat 

další osoby. Pokud se UAV vybaví modulem GPS, získává prostředek možnost přesné 

lokalizace sledovaného objektu a rovněž umožňuje zaznamenávat prostorový průběh letu pro 

dokumentaci a případnou analýzu pátrání. 

Dalším kladem, který navrhované řešení podporuje, je skutečnost, že UAV na rozdíl 

od klasických vrtulníků nejsou závislé na své posádce. Ovládání UAV může na zemi kdykoliv 

převzít jiný operátor, což prodlužuje dobu použitelnosti prostředku, která je pak limitována 

pouze objemem PHM nebo výdrží akumulátorů, dle provedení prostředku. Vzhledem 

k absenci posádky, lze tento prostředek nasadit i v takových podmínkách, které by zabránili 

nasazení současných vrtulníků kvůli možnému ohrožení posádky, např. povětrnostní 



- 46 - 

 

podmínky nebo charakteristika prostředí (velký žár při požáru, toxické prostředí apod.). 

Vzhledem k možnosti nasazení prostředku i ve větších urbanistických celcích je pro obyvatele 

příznivější minimální hlučnost prostředku a v případě poruchy či pádu prostředku vznikne 

v porovnání s pádem vrtulníku LS PČR mnohem menší nebezpečí.  

V neposlední řadě je třeba zmínit finanční aspekt tohoto návrhu. Hlavním přínosem po 

finanční stránce je pořizovací cena UAV pro policejní účely, pohybující se dle typu od 

statisíců korun po jednotlivé miliony, vůči cenám v řádu stovek milionů korun u stávající 

vrtulníkové techniky. Cena samotného UAV se odvíjí od jeho velikosti a hmotnosti, kdy se 

vyrábí UAV vážící jednotlivé kilogramy až po desetitunové modely. Pro policejní použití 

však plně postačují vrtulníkové provedení ve velikostech RC modelů či ještě menší 

kvadrakoptéry. U takovéhoto modelu je pak dalším přínosem minimální spotřeba pohonných 

hmot. V porovnání se spotřebou vrtulníku LS PČR je až zanedbatelná. Stejně tak odlišné jsou 

i ceny případných oprav či náhradních dílů. Dalším přínosem při nasazení UAV je úspora 

mzdových prostředků pilota, palubního inženýra a letištní podpory, nutných při používání 

vrtulníků LS PČR. Obsluha UAV se ovládání prostředku naučí během několika málo týdnů, 

oproti výcviku pilota LS PČR, který je náročný jak na čas, tak dovednosti. Navíc pro 

operátora prostředku může být obsluha UAV jen jeho specializace, kterou bude vykonávat 

v případě potřeby.   

Prostředky UAV tedy mohou v některých policejních činnostech plně nahradit činnost 

LS PČR, v některých případech, kdy může dojít k ohrožení posádky LS PČR je dokonce 

nasazení UAV bezpečnější. Při pátrání po pohřešovaných osobách může UAV bezpečně za 

téměř všech klimatických podmínkách prohledávat určený prostor se svými 

optoelektronickými prostředky a až v případě nálezu osoby a nemožnosti k osobě přepravit 

složky IZS, bude muset být přivolán vrtulník LS PČR, pro evakuaci osoby.  

Ve vztahu k provedené SWOT analýze by zakoupení a užívání UAV přineslo nové 

možnosti v procesu pátrání, které by mohlo značně zefektivnit a přineslo by finanční úsporu, 

která bude s výhledem na finanční situaci PČR nutná.  

KŘP MSK problematiku UAV dlouhodobě  sleduje a v současné době se aktivně 

zajímá o zakoupení UAV. KŘP MSK nyní intenzivně hledá možné zdroje z nestátních 

finančních fondů, potřebné pro nákup UAV. 
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2. Nákup ručních termovizních zařízení pro KŘP MSK  

 

KŘP MSK v současnosti využívá několik prostředků, které jsou vybaveny termovizní 

technikou, například průzkumné a monitorovací vozidlo, kterým je vybavena Služba 

cizinecké policie KŘP MSK, dále MMC, které je zařazeno u odboru Služby pořádkové policie 

KŘP MSK.  

Vhodnou alternativou pro nasazení při pátracích akcích by k výše uvedeným 

prostředkům mohla být binokulární termokamera BHS-XR, výrobek společnosti FLIR. Tento 

konkrétní přístroj jsem vybral vzhledem k tomu, že má nejlepší parametry z obdobných 

přístrojů a je tedy nejvhodnější pro přímé porovnání s mobilními termokamerami, kterými 

jsou vybaveny výše uvedené prostředky. Termokamera BHS-XR je uzpůsobena pro použití 

jako binokulární dalekohled (užívání je tedy shodné s užitím klasického dalekohledu), 

k ovládání slouží pouze čtveřice tlačítek, dostupných pro uživatele i při pozorování. 

K parametrům termokamery lze uvést, že tato je schopna podle použité optiky detekovat živý 

objekt až na vzdálenost v rozpětí 1,14 km až 2,45 km. Záznam sledovaného objektu či 

prostředí lze ukládat na paměťové médium, kterým je v tomto případě SD karta. Přístroj je 

vhodný právě pro použití při pátracích akcích v těžkém a nepřístupném terénu, a to ve dne i v 

noci, ale také v mlze. Pro užití v různých klimatických podmínkách je přístroj limitován 

pouze omezeními obsluhy, která ho nese a užívá, lze jej užít v rozmezí teplot -20°C až +60°C 

a váží pouhých 1000g i s baterií. 

 Tímto prostředkem určitě nelze nahradit ani MMC ani průzkumné a pozorovací vozidlo 

cizinecké policie, neboť tyto mají v sobě instalovány další rozličné technické zařízení 

k různým účelům. Tato termovizní kamera však tyto prostředky může nahradit při přímém 

nasazení termovizních zařízení při pátracích akcích v terénu, kdy na rozdíl od vozidlových 

prostředků není nijak omezeno její nasazení. Kam se dostane policista, který termokameru 

ponese, odtud může termokamera snímat prostředí na dalších 2,45 km a detekovat tak 

pohřešovanou osobu. Vozidla jsou na rozdíl od pěšky jdoucího policisty limitována sjízdností 

terénu. 

V případě nákupu této termokamery a jejím nasazením například u SPJ KŘP MSK, 

které se účastní téměř všech pátracích akcí v terénu v rámci KŘP MSK, by vedlo k dalšímu 

zefektivnění procesu pátrání po pohřešovaných osobách. Konkrétní model BHS-XR firmy 

FLIR, tedy v současnosti z komerčně prodávaných termokamer ta nejvýkonnější, má 

pořizovací cenu přibližně 250.000,-Kč. 
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3. Návrh na rozšíření možností informování široké veřejnosti o pohřešování osoby – 

dítěte v ohrožení 

 

Pokud je u některé pohřešované  osoby nastaven příznak Dítě v ohrožení, je aktivován 

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. V této chvíli jsou na 

základě memorand o mediální spolupráci mezi MV ČR a celostátními či regionálními 

hromadnými sdělovacími prostředky (např. rádia, televize) okamžitě vysílány informace o 

pohřešovaném dítěti. Další možností, jak využívat služeb tohoto projektu, je přihlásit se na 

internetových stránkách Policie ČR k odběru aktuálních informací přes RSS kanály či e-

mailového klienta. 

Jednou z možností, jak zvýšit možnost informování široké veřejnosti o vyhlášeném 

pátrání by byla možnost uzavření dohody mezi MV ČR nebo PČR  a poskytovateli 

telekomunikačních služeb, kteří by v případě, že bude známo přibližné místo, kde se 

pohřešovaná osoba vyskytuje, informovali ve zvoleném okolí od tohoto místa všechny 

občany, prostřednictvím jejich mobilních telefonů. Lokalizace příjmových mobilních telefonů 

by byla prováděna dle příjmu signálů z konkrétních základních převodních stanic (tzv. BTS) 

v rámci systému základnových stanic sítě GSM. 

MV ČR již v roce 2009 při spuštění a představení systému Národní koordinační 

mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, navrhlo spolupracovat s mobilními operátory, 

do dnešního dne však zůstalo pouze u uvedení tohoto návrhu jako možnosti rozšíření.  

Další z možností, jak informovat na jednom místě a v jednu chvíli více lidí, by se 

mohlo stát vysílání informací o pohřešovaných dětech v nákupních centrech a velkých 

obchodních domech na území celého MSK. Všechny tyto domy jsou vybaveny zařízeními 

rozhlasového typu a informace, které jsou jeho prostřednictvím vysílány v jednu chvíli, může 

slyšet až několik tisíc občanů, kteří se zrovna nacházejí uvnitř těchto nákupních center či 

domů.  

Tímto opatřením se zvýší informovanost občanů o pohřešovaném dítěti a v případě, že 

je občané v širokém okolí obchodních center či domů, nebo po cestě domů potkají, mohou o 

této skutečnosti vyrozumět PČR, dle žádosti vysílané v obchodním centru nebo domě. 
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7  Závěr 

 

  V teoretické části práce jsem charakterizoval činnost Integrovaného záchranného 

systému ČR při procesu pátrání, kdy jsem se zaměřil zejména na policejní činnosti pátrání po 

pohřešovaných osobách v ohrožení života. 

Na základě provedené SWOT analýzy současného stavu policejního pátrání 

v Moravskoslezském kraji jsem formuloval návrh optimalizačních řešení, který podle mého 

názoru povede k zefektivnění policejní činnosti při pátrání po pohřešovaných osobách 

v ohrožení života na území Moravskoslezském kraje.  První dva návrhy se týkají zavedení 

nových technických prostředků. Prvním návrhem je nákup bezpilotních leteckých prostředků 

a jejich využití při nahrazení některých policejních činností, které v současné době provádí LS 

PČR. Druhým návrhem je nákup a zavedení ručních termovizních zařízení u některých útvarů 

KŘP MSK, neboť tato zařízení svými rozměry a technickými parametry značně rozšiřují 

možnosti pátrání v terénu vůči použití stávajících termovizních zařízení. Třetím 

optimalizačním návrhem je rozšíření možnosti informovanosti občanů o pohřešování osob, 

zejména dětí v ohrožení. Zde navrhuji zavedení propracovanějšího systému, který  umožní 

prostřednictvím mobilních telefonů aktuálně informovat  veřejnost v okolí pátrání a občanů 

nacházejících se v nákupních centrech Moravskoslezského kraje o aktuálně pohřešovaných 

dětech.  

Přínos bakalářské práce je třeba spatřovat v sumarizaci teoretických poznatků, 

v zjištěných poznatcích (na základě analýzy SWOT) a v návrhu konkrétních řešení ve smyslu 

zefektivnění práce. 

Zpracování mé práce předcházela důkladná analýza činnosti Policie ČR, exkurze na 

policejních pracovištích, rozhovory s odborníky z praxe a koneckonců i má profesní 

zkušenost s řešením dané problematiky z pohledu mého šestiletého působení u Police ČR. 

Nová zjištění v problematice pátrání mi rovněž přinesly pohovory s vedoucím mé bakalářské 

práce, který má z pohledu výkonu své funkce – náměstka ředitele Krajského ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje široký nadhled a odbornost v problematice pátrání. 

Vzhledem k neustále probíhající novelizaci související legislativy je práce svým 

obsahem v souladu s legislativou platnou v den zadání bakalářské práce, tedy dne 15. června 

2011.  
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