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Anotace 

HUČÍN, Jiří. Rizika při kontrole dodržování pravidel silničního provozu na pozemních 

komunikacích u Policie ČR. Ostrava, 2013. 46. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Ondřej Stoniš. 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na vznik a působení rizik při kontrole dodržování 

pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích u Policie ČR. Přesněji se práce 

zabývá shromážděním rizik a následným zpracováním nejzávažnějších z nich. Při této 

činnosti byla pozorována práce dopravní služby policie ČR.  

 Dále je téma ohraničeno problematikou dopravy osobních a nákladních automobilů. 

Jelikož osobní a nákladní automobily značně převyšují svým počtem ostatní účastníky 

provozu, jsou vnímány jako skupina s největším rizikem. Tento pohled je blíže specifikovaný 

analýzou rizik a formou kvantitativního výzkumu. Většina informací byla získána z dostupné 

literatury a ze zákonů, které odpovídají dané problematice.  
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The Bachelor thesis focuses on emergence and impacts of hazards for the Police of the 

Czech Republic during the supervision of abidance by traffic regulations. It deals with 

collection of hazards and subsequent compilation of the most severe ones. In situ observations 

of work of the Traffic Police Department of the Czech Republic was a part of the analysis.  

Furthermore, the topic concerns the issue of passenger cars and trucks. Since they are 

numerically superior over the other road users, they are perceived as a group with the highest 

level of risk. This approach is more closely specified by the risk analysis as well as in a form 

of quantitative research. Majority of the information was obtained from available literature, 

laws and regulations related to the stated issue. 
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1 ÚVOD 

 O rizicích v dopravě se dá uvažovat od samotného počátku lidstva. Jakmile člověk 

začal používat pro svoji práci zvířata, aby ulehčil své námaze, zjistil, že mu poslouží jak 

k dopravě zboží, tak i jako dopravní prostředek.  Protože je zvíře živý tvor, může se chovat 

nepředvídatelně. Často se tedy stávalo, že se zvíře splašilo a způsobilo škodu. Buď 

vlastníkovi, který si ji musel zlikvidovat sám ve vlastní režii, nebo druhé osobě, která 

požadovala náhradu po vlastníkovi zvířete. Rizika jsou tudíž všude kolem nás od nepaměti.  

 Rizika v dopravě rovněž. Když v 19. století vymyslel James Watt parní stroj, nastal 

obrovský převrat i v oblasti dopravy. I když byl parní stroj větším rizikem než krotké zvíře, 

pomalu jej pára začala vytlačovat. Od užívání živé síly zvířat se upouštělo. Doprava se 

pomocí parního stroje stávala rychlejší a efektivnější. S vyšší rychlostí však rostlo i riziko 

dopravní nehody.  

 Následující vývojové etapy přinesly další nové technologie a zároveň i nová rizika. 

Dopravních nehod přibývalo, a lidé byli nuceni zabývat se problémem bezpečnosti. Z tohoto 

důvodu se postupně začala rychlost dopravních prostředků omezovat. Vydávala se nová 

nařízení. Dodržování těchto nařízení měli za úkol kontrolovat strážníci. 

 Problematiku dnešní dopravy upravuje sbírka zákonů. Například zákon č. 361/2000, 

o provozu na pozemních komunikacích. Tento a mnoho dalších zákonů jsou propojeny 

a důmyslně navázány na problematiku bezpečnosti v dopravě. Kontrolu dodržování těchto 

pravidel má za úkol policie ČR. Součástí policie ČR je Dopravní služba policie ČR, která se 

zaměřuje přímo na problematiku dopravy. Obsahem její práce je dohled na silniční a dálniční 

provoz, provádění dopravně bezpečnostních akcí a šetření dopravních nehod. 

 Dohlížení na silniční provoz znamená kontrolovat dopravu a řidiče, zdali neporušují 

zákon a nezvyšují zbytečně svým chováním vznik rizik v dopravě. Každý řidič 

pravděpodobně zažil kontrolu, při které si musel vystoupit z vozu, předložit doklady od vozu 

a své řidičské oprávnění. Nejde o nic jiného než o klasickou kontrolu provozu, a pokud řidič 

spolupracuje, nemusí se ničeho obávat. Prodělá dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu 

a někdy i zkoušku na přítomnost drog. Obejde a zkontroluje s policistou svůj vůz. Nechá 

policistu nahlédnout do zavazadlového prostoru a je-li vše v pořádku, dostane zpět své 

doklady a může pokračovat v jízdě. 

 Pro policistu, který je příslušníkem dopravního oddělení je to běžná rutina. Takovouto 

kontrolu opakuje policista při výkonu služby několikrát do hodiny, a pokud se nesetká 
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s porušením předpisů, nemusí s řidičem vozu nic jiného řešit. Vypadá to snadně a jednoduše, 

ale přitom je policista je v průběhu těchto kontrol stále ohrožován. Ať už při pohybu 

ve vozovce, při zastavování automobilu nebo i při samotné kontrole. Právě na tyto a další 

rizika je zaměřena tato bakalářská práce. 

 



3 
 

2 CÍL PRÁCE 

 Cílem této bakalářské práce je z dostupných zdrojů zjistit všechna možná rizika při 

kontrole dodržování pravidel silničního provozu u Policie České republiky (dále jen PČR). 

Vysoký podíl na silničním provozu zaujímají osobní a nákladní automobily. Proto jsou to 

převážně řidiči automobilů, se kterými přicházejí příslušníci dopravní služby PČR nejčastěji 

do styku.  

 Při práci budou zkoumány úkoly dopravní služby PČR. Rizika, která mohou při plnění 

úkolů vzniknout, budou zapsána do tabulky a analyzována metodou způsobů a důsledků 

poruch (FMEA). Pro správné vyhodnocení analýzy FMEA pak bude použito Paretova 

principu „80/20“ a Lorenzovy křivky. Verifikace výsledků (analýzy FMEA) bude provedena 

analytickou metodou souvztažnosti. 

 Ze stanovených rizik bude sestaven dotazník. Ten bude předán k vyplnění službě 

dopravní policie v Přerově a případně i v dalších městech. Vyplněné dotazníky budou 

zpracovány pomocí statistických funkcí. Výstupem budou graficky zpracované získané 

informace. V závěru práce se bude autor věnovat nejzávažnějším rizikům.  Zhodnotí způsob 

předcházení těmto rizikům a vytvářením žádoucích odezev, pokud už riziková situace 

vznikne.  
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3 REŠERŠE 

  VODA L. Služba dopravní policie. Praha: Ministerstvo vnitra odbor vzdělávání 

a policejního školství, v prosinci 2008, 23 s. 

 Toto skriptum je dobrou pomůckou pro PČR. Obsahuje rozbor úkolů, se 

kterými se může příslušník dopravní služby PČR při výkonu práce setkat. Vše je 

doplněno komentáři a odkazy na příslušné zákony. Část skripta se věnuje i rizikům, 

která mohou vznikat při výkonu služby dopravní policie. 

 

 HRUDKA, Josef a David ZÁMEK. Organizace a činnost policejních služeb: stav 

k 1.1.2012. Praha: Police history, 2012, 233 s. ISBN 978-80-86477-56-5. 

 Celá publikace je obsahově uspořádána pro studijní potřeby vysokoškolského 

a středoškolského vzdělávání. Obsahuje popis úkolů a řízení PČR  s důrazem 

na právní základy. Historický exkurz, který publikace obsahuje, je dobrým začátkem 

pro pochopení oblasti dané policejní práce. 

  

 MACEK, Pavel a Antonín FILÁK. Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti. 

Vyd. 1. Praha: Police history, 2004, 253 s. ISBN 80-864-7721-5. 

 Kniha Základy a teorie policejně bezpečnostní činnosti pojednává 

o technickém zpracování otázek spjatých s fungováním subjektů bezpečnostního 

a policejního systému. Autorský kolektiv složený z českých a slovenských pracovníků 

policejního školství a odborníků z řad policejně bezpečnostní praxe, využil výsledků 

více jak desetiletého úsilí vědecko-výzkumné činnosti. Publikace je psána pro 

studenty policejní akademie a středního a vysokoškolského vzdělávání.  

 

 MACEK, Pavel. Bezpečnostní služby. 2. dopl. vyd. Praha: Police history, 2008, 

145 s. ISBN 978-808-6477-480. 

 Tento materiál obsahuje výčet všech druhů bezpečnostních služeb. V publikaci 

jsou uvedeny čtyři velké kapitoly, které se věnují bezpečnostním službám státním 

i civilním. Detailní popis služby pořádkové policie, dopravní služby policie, obecní 

policie a soukromé bezpečnostní služby, jsou pro čtenáře výborným zdrojem 

informací o dané problematice. 
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 ŠČUREK, Radomír a Věra HOLUBOVÁ. Rizika poškozující zdraví policistů 

v souvislosti s výkonem jejich služby a návrh některých opatření na zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby. Rizika poškozující zdraví 

policistů v souvislosti s výkonem jejich služby a návrh některých opatření na zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby [online]. 2008, roč. 2008, 

č. 1, 2.6.2008 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/tema_tydne/bozppcr08.html 

 Publikace internetového časopisu je věnována bezpečnosti a ochrany zdraví 

policistů při výkonu služby.  

 

Všechny uvedené literární prameny mi poskytly široké spektrum informací z oblasti rizik, 

činností dopravní služby policie a ostatních složek PČR. Jedná se o odbornou literární rešerši. 
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4 VYBRANÉ POJMY 

 V oblasti služby dopravní policie a bezpečnosti silničního provozu jsou definovány 

a užívány pojmy a termíny které mají souvislost se státními normami a právními předpisy. 

S většinou těchto pojmů se člověk setká například v autoškole nebo na základní škole 

při školení BESIPu. V závěru kapitoly jsou uvedeny pojmy, se kterými se může člověk setkat 

při výkonu zaměstnání nebo při studiu na vysoké škole. Například průběh dominového efektu 

si dokáže každý představit díky známé hře s kostkami. Ale diskuze o míře rizika nepatří 

k pravidelným rozhovorům mezi laiky. Podstatné pojmy jsou uvedeny níže v okruzích podle 

problematiky, do které spadají. 

4.1 Lidský činitel v silničním provozu 

 Člověk, který se ocitne na komunikaci, je součástí silničního provozu. Další pojmy, 

které jsou s člověkem v této situaci spjaty, jsou vysvětleny níže.   

Účastník provozu na pozemních komunikacích: 

 Je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. [15]  

Řidič: 

 Je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo 

nemotorové vozidlo anebo tramvaj, řidičem je i jezdec na zvířeti. [15] 

Průvodce vedených a hnaných zvířat: 

 Je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí 

jednotlivě, nebo ve stádech po pozemní komunikaci, průvodcem vedených nebo hnaných 

zvířat není chodec vedoucí psa. [15] 

Chodec: 

 Je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční 

vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových 

bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, 

motocykl o objemu do 50 cm 3 , psa a podobně. [15] 

4.2 Pojem vozidlo 

 Jakýkoliv dopravní prostředek, který má určité parametry a který dle zákona 

o provozu na pozemních komunikacích je jako dopravní prostředek chápán.  
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Vozidlo: 

 Je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj. [15] 

Motorové vozidlo: 

 Je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus. [15] 

Nemotorové vozidlo: 

 Je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční 

vozík nebo potahované vozidlo. [15] 

Vozidlo se zvláštním výstražným zařízením 

 Je vozidlo dle ZP PP 105/2002, kterým se stanoví zásady jednotného používání 

zvláštního výstražného zařízení (dále jen ZVZ) a rozhlasového zařízení, ve kterém jsou 

vymezeny všechny pravomoci pro použití a umístění ZVZ na vozidle. 

4.3 Komunikace 

 Komunikace se dělí dle druhu použití následovně: 

Pozemní komunikace: 

 Je komunikace určená převážně k dopravě silniční nebo jinými nekolejovými 

dopravními prostředky, popř. k pohybu chodců, výjimečně po ní může vést i kolejová 

doprava. [15] 

Silniční komunikace: 

 Je pozemní komunikace. Je určená převážně pro provoz silničních motorových 

vozidel, jejím charakteristickým znakem je zpevněná vozovka. [15] 

Silnice: 

 Je pozemní komunikace. Slouží pro vzájemné dopravní spojení mezi sdílenými útvary, 

popř. jejich zájmovým územím, s mimoúrovňovými i úrovňovými křižovatkami. Podle 

významu se silnice označuje I., II. a III. třídy. [15] 

Dálnice: 

 Je silniční komunikace sloužící pro dopravní spojení mezi důležitými centry státního 

a mezinárodního významu, směrově rozdělená, s omezeným připojením a s omezeným 

přístupem, vyhrazená pro provoz motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou 

pravidly silničního provozu (zákonem). Její křížení a křižovatky se všemi ostatními 

komunikacemi jsou řešeny mimoúrovňově. [15] 
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Jízdní pruh: 

 Je část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) 

v jednom jízdním proudu za sebou. [15] 

Křižovatka: 

 Je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo stýkají; za křižovatku se 

nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové komunikace na jinou 

komunikaci vyšší kategorie. [15] 

4.4 Pojmy vázané k riziku 

Nebezpečí: 

  Je vlastnost, která může vyvolat závažnou havárii. Tuto vlastnost mohou mít 

nebezpečné látky nebo se může jednat o fyzické či fyzikální situace, které mohou vyvolat 

neočekávaný nebo negativní jev. Může to být také vlastnost látky, děje, jevu nebo faktoru, 

která způsobí negativní jev. [1] 

Negativní jev: 

 Negativním jevem se rozumí způsobení materiální škody, poškození zdraví, ztrátu 

na životě nebo poškození životního prostředí. [1]  

Riziko: 

 Riziko je pravděpodobnost vzniku nežádoucí situace či účinku, vzniká v určité době 

a za daných okolností. [1] 

Domino efekt: 

 Je možnost kumulace více rizik v jednom okamžiku. Výsledkem mohou být závažnější 

škody než při působení každého rizika zvlášť. Je také možné, že riziko vznikne jedno, ale 

svým působením uvede do činnosti další rizika. 
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5 SEZNÁMENÍ S ČINNOSTMI PČR 

 Činností PČR je velmi mnoho.  Z tohoto důvodu se PČR rozděluje na několik útvarů 

a služeb podle oborů zájmu, např. Útvar rychlého nasazení nebo Služba dopravní policie. 

V každé ze zmiňovaných složek PČR jsou policisté, ale každý z nich se stará o jinou část 

bezpečnosti. Činnost každého oddělení PČR se podílí na komplexní bezpečnosti ve státě. 

 Služba dopravní policie je obor, který je možno potkat na silnicích při silniční 

kontrole, nebo při šetření dopravních nehod. Seznámení s těmito činnostmi a povinnostmi 

dopravní služby policie je podrobněji popsáno v následujících částech této kapitoly.  

5.1 Historický exkurz v dopravě 

Již od roku 1759 se na našem území dodržovaly jisté zásady pro jízdu nebo chůzi 

na veřejnosti, a to především na Karlově (dříve Pražském) mostě. Tato základní pravidla vyšla 

v platnost 19. ledna zmiňovaného roku. Větší význam však přikládáme vyhlášce z roku 1975, 

českého místodržitelství č. 77, která byla vydána pro provoz tehdejších parovozů. Policejní 

úřady této doby nebyly příliš rozšířené, jelikož jejich povinnosti dříve zastávaly obce. [6] 

Roku 1906 pod území Čech, tehdejší součást Rakouska - Uherska, spadalo 

208 automobilů a 774 motocyklů. Tato čísla se pod vlivem rozvoje motorismu neustále 

zvyšovala. Roku 1909 byla vytvořena, na Mezinárodní konferenci v Paříži, smlouva o jízdě 

automobily. O rok později Rakousko-Uhersko tuto smlouvu ratifikovalo a v návaznosti 

na to vznikaly předpisy pro provoz automobilů a motocyklů. K celkovému sjednocení poté 

došlo v roce 1914, Řádem policie pro království České. [6] 

V souvislosti s rozvojem motorismu docházelo také ke zvyšování hluku, provozu 

a v neposlední řadě k častější nehodovosti. Rovněž přibývalo potyček mezi řidiči a chodci. 

V důsledku tohoto byl vytvořen speciální orgán, určený k řízení provozu a dohlížení 

na bezpečnost. Rozkaz z roku 1919 dne 15. 7., č. 69: „Při departmentu II. se zřídí oddělení 

dopravní policie, jež bude dohlížet na uliční vozbu vůbec, zejména na provoz automobilový. 

V dorozumění s pány správci okresů buďtež sem označeny ony křižovatky ulic, jež pro 

neobyčejnou frekvenci jsou zvláště nebezpečny pro chodce a kde by bylo tudíž se postarati 

o zvláštní dozor…“  

Rozkaz byl proveden JUDr. Karlem Tomkem, který se následně stal plukovníkem 

a vrchním velitelem uniformované stráže bezpečnosti v Praze. [6] 
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S prvotní uniformovanou policií na našem území bylo možné se setkat v Praze, kde 

byly platné řády pro provoz jízdní a uliční. Tyto řády se roku 1921 novelizovaly a následně 

umožnily pokutovat některé přestupky hned na místě. [6] 

Při druhé konferenci, roku 1926, se Československo v Paříži podílelo na jednání již 

jako smluvní strana. Výsledky této konference se odrazily do vládního nařízení č. 107 sb., 

vydaného dne 30. 6. 1932. [6] 

S vůbec prvním semaforem na našem území se setkáváme v roce 1927 v Praze 

na Masarykově nábřeží. Pracoval na principu ručního přepínání. V dobách první republiky se 

na silnicích jezdilo vlevo, jako tomu bylo i v jiných státních zřízeních Evropy. Ke změně 

došlo po nacistické okupaci, 26. 3. 1939, kdy byla nařízena jízda vpravo a zároveň došlo 

k převzetí říšských předpisů v dopravě. [6] 

Zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění 13/1956 Sb., byla 

upravena pravomoc dopravních inspektorátů, která umožňovala trestat přestupky 

v dopravě. [6] 

5.2 Dopravně bezpečnostní činnost 

 Můžeme ji také chápat jako souhrn provázaných částí, vlastností a vztahů. Značná část 

těchto činností se stále prozkoumává a hodnotí. Základní rozdělení této činnosti je: 

 a) Dopravně bezpečnostní činnost v širším pojetí 

 b) Dopravně bezpečnostní činnost v užším pojetí 

  

 Žádná z těchto oblastí nemá přesně vymezenou hranici. Převážně širší pojetí je velmi 

úzce provázáno s vědními obory, zúčastněnými resorty, různými organizacemi (státní 

i nestátní), právní úpravou, mediálními i kulturními aktivitami, všemi orgány a stupni 

obecních samospráv a se širokou veřejností. V této části se buduje a rozvíjí právní vědomí lidí 

vzhledem k dopravě a rozdělené chování účastníků silničního provozu tamtéž. V užším pojetí 

se dopravně bezpečnostní činnost soustřeďuje více na rámec policejní činnosti. [6] 

5.3 Činnost služby dopravní policie v dopravě 

Příslušníci policie mají za úkol dbát na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích. Dohlíží na dopravu, kontrolují dodržování zákazu požívání alkoholu nebo 

jiných návykových látek, snaží se o předcházení dopravních nehod.  Pod činnostní služby 

dopravní policie spadají také inženýrské činnosti. Policie šetří a prověřuje trestné činy, které 

souvisejí s porušováním právních předpisů. Spadá sem zjišťování a odhalování přestupků 
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a správních deliktů v silničním provozu, kontroly dodržování přepravy osob a zboží 

na pozemních komunikacích a také prošetřování dopravních nehod. [5] 

Dohled nad silničním provozem je chápán jako činnost pozorování a případné 

dokumentování porušování povinností účastníků provozu, tedy nejen řidičů. Důležitou 

součástí pro organizaci dohledu jsou informace. Informace jsou získávány rozborem dopravně 

bezpečnostní situace. K tomu účelu také slouží poznatky o prevenci, rozbory statistik, pokyny 

nadřízených, podněty občanů a orgánů státní správy a samosprávy a v rámci hierarchie 

pokynů nadřízených aj. [5] 

Dohled na silniční provoz je v kompetenci manažerů základních útvarů a nadřízených, 

kteří vytyčují cíle, kterých má být dosaženo. Tyto cíle jsou vytvořeny po rozboru 

bezpečnostní situace, statistiky nehodovosti v dopravě a jejich příčin a následků. Cíle jsou 

dosahovány pomocí základní kontroly, speciální kontroly, průběžné dlouhodobé kontroly, 

dopravně bezpečnostní akce nebo pomocí příslušných opatření, popřípadě kombinací těchto 

opatření a zejména preventivním způsobem. [5] 

5.4 Vybrané činnosti služby dopravní policie 

 Mezi činnosti, které plní služby dopravní policie patří základní a další druhy kontrol. 

Spadá sem například kontrola technického stavu vozidla, kontrola dodržování rychlosti 

a další. Při činnosti kontroly mohou policisté spolupracovat s dalšími organizacemi, například 

s vojenskou policií. U dopravní služby policie jsou kontroly dodržování pravidel silničního 

provozu rozděleny podle její specifikace a zaměření na daný problém. Do této kapitoly 

nepatří jen kontroly, ale i dopravně bezpečnostní činnosti.  

Základní kontrola 

Je založena na přímém dohledu na silniční provoz. Policisté dohlíží na dodržování 

pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích všemi jeho účastníky. Spadá sem 

také organizování a řízení provozu na pozemních komunikacích. Dále kontrola dodržování 

povinností účastníků silničního provozu, dodržování pravidel provozu, dohled nad 

technickým stavem vozidel a kontrola vozidel silničního provozu. Rovněž sem spadá řízení 

městského provozu a dodržování právních předpisů ČR. Pod tuto kontrolu spadají řidiči 

motorových i nemotorových vozidel, chodci i vozci. [5] 

Chodci jsou podrobováni kontrole, zda využívají chodník a nepřecházejí komunikaci 

na místech, která k tomu nejsou určená, popř. jejich pohyb na dálnici. [5] 

Každá kontrola řidiče se týká rovněž jeho vozidla, tj. zda je technicky uzpůsobeno 

a je na něm provedená platná technická kontrola, emise, vhodné osvětlení vozidla, stav 
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pneumatik, zda unikají kapaliny, zda je řidiči umožněn výhled z vozidla atd. Náklad, který 

je přepravován může být rovněž kontrolován. Především je kontrolováno jeho umístění 

a zabezpečení, jeho rozměry a doklady k převozu potřebné. [5] 

Kontrola sociálních předpisů v dopravě vyžaduje přezkoumání doby řízení a povinné 

přestávky. Řidičovou povinností, pokud je k tomuto vyzván, je podrobit se kontrole zda 

dodržuje zákazy požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. [5] 

Úkolem policistů je rovněž monitorování stavu pozemní komunikace a v případě 

zjištění závady oznámit tuto závadu dopravní značkou či dopravním zařízením. [5] 

Při dohledu na silniční provoz se policisté rovněž snaží systematicky vyhledávat 

trestnou činnost, pátrat po osobách, odcizených věcech, vozidlech, zbraních, výbušninách, 

zjišťovat pohyb zájmových osob a vozidel a podílet se na dohledu nad veřejným 

pořádkem. [5] 

Speciální kontrola 

Slouží k efektivnímu řešení porušování vybraných ustanovení pravidel silničního 

provozu. Do speciální kontroly řadíme kontrolu zákazu požívání alkoholických nápojů 

a jiných návykových látek před nebo v průběhu jízdy. [5] 

Speciální kontroly probíhají nejen v rámci každodenních kontrol, ale probíhají také při 

zvláštních akcích, které reflektují situaci na pozemních komunikacích. Tyto kontroly mohou 

být realizovány na popud samosprávy. Také některé lokality, které jsou osídleny 

tzv. „závadovými osobami“, vyžadují speciální kontroly, např. v ranních hodinách. [5] 

Tyto kontroly považujeme za specifické především z důvodu využívání právních 

nástrojů, mezi které řadíme následující oprávnění: zastavení vozidla podle zákona silničního 

provozu, možnost kauce podle zákona o silniční dopravě nebo o silničním provozu, možnost 

požadování vysvětlení dle zákona o policii. Dále sem řadíme povinnosti řidiče podrobit 

se orientační dechové zkoušce na alkohol nebo stěru biologického materiálu, popř. 

lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu. V krajním případě je možné použít 

donucovací prostředky nebo zbraně k násilnému zastavení vozidla. [5] 

Kontrola dodržování rychlosti 

 Nedodržování rychlosti je jedna z nejzávažnějších příčin nehod motorových vozidel 

na pozemních komunikacích. Policejní hlídka kontroluje, zda je dodržována maximální 

povolená rychlost v místech, kde dochází k častému porušování pravidel silničního provozu, 

a následně pak k dopravním nehodám. Prioritně jsou vybírána místa s vysokou nehodovostí, 

obce, školy, přechody pro chodce, nebezpečné úseky apod. [5] 
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 K měření rychlosti používají policejní hlídky mobilní nebo stacionární technické 

prostředky schválené a kalibrované Českým metrologickým institutem, který je jednou ročně 

kalibruje a certifikuje. Nejčastěji jsou využívaná měřicí zařízení založená na Dopplerově 

principu nebo zařízení, která využívají laserový paprsek. Policista, který obsluhuje toto 

zařízení, může být v civilním oblečení. [5] 

 Dodržování rychlosti na pozemní komunikaci je ošetřeno zákonem č. 361/2000 

o provozu na pozemních komunikacích, kde je stanovena nejvyšší možná rychlost v dané 

oblasti k motorovému vozidlu. [5] 

 Administrativní práce policistů spočívá v zápisu přestupku do evidenčního systému 

ETŘ a v následném doručení bodovaných přestupků úřadům obcí s rozšířenou působností, 

a to do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla uložena pokuta v blokovém zařízení. [5] 

Kontrola technického stavu 

 Kontrola technického stavu obsahuje provedení kontroly jak technického stavu 

motorových a přípojných vozidel, tak i stanoveného vybavení, přetěžování, upevnění nákladu, 

funkčnosti stanoveného osvětlení, používání osvětlení atd. Velmi častou závadou je nesprávné 

uložení nákladu, otevření přední kapoty nebo defekt pneumatiky. Kontrola technického stavu 

má za úkol předcházet těmto situacím a zbezpečnit tak dopravní situaci. Velký důraz je kladen 

na kontrolu nákladních automobilů. [5] 

 Problematika stavu nákladních automobilů na pozemní komunikaci je popsaná 

v zákoně č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

prováděcích vyhláškách a při kontrolách silničních užitkových vozidel ve směrnicích 

Evropského parlamentu. Na pozemní komunikaci je možno provozovat pouze takové vozidlo, 

které je uzpůsobeno jízdě dle tohoto zákona. Za udržování vozidla zodpovídá provozovatel 

a dodržuje stanoviska daná výrobcem. Pokud je vozidlo ve špatném technickém stavu nebo 

poškozuje-li životní prostředí, není způsobilé k bezpečnému provozu na pozemních 

komunikacích. [5] 

 Policisté rovněž kontrolují, zda má vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti 

vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Součástí je také kontrola výhledu, 

pneumatik, možných vytékajících kapalin, funkčnost světel a dalších, již výše zmíněných 

bodů. [5] 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení 

 Kontrolou dodržování vybraných ustanovení je myšleno kontrolování pravidel 

silničního provozu v určitém úseku pozemní komunikace, např. způsob a směr jízdy, 
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předjíždění, způsob jízdy křižovatkou apod. Tyto kontroly jsou opět prováděny především 

na místech s častějším porušováním vybraných ustanovení pravidel silničního provozu nebo 

na místech častých nehod, kam spadají např. železniční přejezdy, křižovatky řízené světelnou 

signalizací aj. V těchto situacích se často využívá záznamových zařízení. Typickým 

příkladem je monitorování provozu na dálnicích, kdy společně s kontrolou dodržování 

vybraných ustanoveních se záznam rovněž dokumentuje. [5] 

Kontrola prováděná v součinnosti s jinými orgány 

 Kontrola dodržování jiných opatření souvisejících s provozem na pozemních 

komunikacích je spjata s jinými služebními či státními orgány. Je to kombinace speciálních 

a základních kontrol, které jsou prováděny pomocí technických prostředků s co nejvyšším 

počtem policistů, spadající pod jedno vedení. Hlavním cílem je intenzivnější výkon 

a vyvolání pocitu zvýšeného dohledu u všech účastníků silničního provozu, což má výrazný 

preventivná charakter. [6] 

Dopravní bezpečnostní akce 

 Dopravní bezpečnostní akce jsou organizovány jednak na vybraném teritoriu, ale 

mohou být také celorepublikové. Tyto akce jsou zaměřeny na odhalování trestné činnosti, 

pátrání po osobách nebo věcech, a to zejména po motorových vozidlech.  Na akci se podílejí 

příslušníci služby dopravní policie a dle potřeby i ostatní policejní služby. Akce jsou 

vyhlášeny funkcionáři, kteří velí průběhu. Probíhají dle připraveného a funkcionářem 

schváleného plánu. [6]  

Dopravní bezpečnostní akce dělíme na: 

a) Dopravně bezpečnostní akce „X“, které jsou zaměřené na všeobecný dohled 

nad silničním provozem.  Využívají se při nich jednotlivé speciální kontroly. 

b) Dopravně speciální akce „Y“, které jsou zaměřeny na speciální kontroly dodržování 

zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel, před 

nebo v průběhu jízdy. [6] 

Další činnosti prováděné v rámci dohledu na silniční provoz 

 Policie se podílí také na zabezpečování doprovodů na společenské a jiné akce. Dále se 

podílí na leteckém dohledu nad pozemními komunikacemi a dopravním zpravodajství. [6] 
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6 RIZIKA, KTERÁ MOHOU VZNIKNOUT PŘI ČINNOSTECH 

DOPRAVNÍ SLUŽBY POLICIE 

 Policista plní úkoly dopravní služby policie, které jsou uvedeny v zákonech, 

vyhláškách a nařízeních. Při této činnosti je vysoká pravděpodobnost, že se setká s různými 

rizikovými situacemi. Aby se policista mohl na vznik rizika adekvátně připravit, musí se 

účastnit pravidelného dalšího vzdělávání.  

 Dle nařízení ministerstva vnitra č. 34/1999 je příslušník bezpečnostního sboru (HZS, 

PČR,…) proškolen z hlediska zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při výkonu služby a při práci. Toto školení se provádí minimálně 1x za 12 měsíců 

u příslušníků policie ve výkonu služby přímé bezpečnostní povahy. [19]    

 Pokud je příslušník dopravní služby policie na rizika připraven může určitá rizika 

předem odhalit, očekávat jejich vznik, případně jim zcela předcházet. Policista, který 

při výkonu služby přichází do styku s lidmi, musí být připraven na situace, které ho mohou 

přímo ohrozit. Policisté se učí jak přistupovat ke kontrolovanému vozu, jak postupovat 

při jeho kontrole a jak si udržovat bezpečný odstup od podezřelé osoby. 

 Všechny tyto a podobné postupy jsou dobrou bariérou mezi policistou a rizikem. 

6.1 Rizika při jízdě ve služebním voze se zvláštním výstražným zařízením 

(ZVZ) 

 K důležitým znalostem, na které musí každý řidič s právem přednosti v jízdě dbát, 

při jízdě se zapnutými ZVZ, bezpochyby patří: 

 Znát dobře pravidla provozu na silnicích, práva a povinnosti, které má možnost řidič 

s právem přednosti v jízdě využít. 

 Zvolit správnou trasu s ohledem na dopravní situaci. Dbát zvýšenou pozornost 

při větším výskytu dětí, cyklistů a chodců. 

 Brát v potaz možnost, že o automobilu se zapnutými ZVZ, nemusí všichni účastníci 

silničního provozu v okolí, vědět. 

 Dbát zvýšenou opatrnost při průjezdu křižovatkou. 

 Být připraven na to, že se řidič při dojíždění nebo předjíždění, nemusí chovat 

přirozeně (leknutí a následné zmatkování). 

 Počítat s neočekávaným chováním chodců nebo řidičů, při jejich špatném odhadu 

rychlosti jízdy vozidla se spuštěným ZVZ. 
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 V každém okamžiku jízdy, být připraven včasně reagovat na vzniklou krizovou 

situaci, například kolize, prudké brzdění, a informovat o této skutečnosti posádku 

vozu. 

 Jezdit zřetelně. Tím se rozumí, chovat se při jízdě tak, aby bylo ostatním účastníkům 

silničního provozu jasné, že je budete předjíždět nebo objíždět z levé či pravé strany 

a dokázali se přizpůsobit požadavkům řidiče s právem přednosti v jízdě. 

 Nejdůležitějším pravidlem je jezdit tak, abychom dojeli tam i zpět!!! [10,17] 

Komunikace a její nedostatky 

 První na co se musí brát zřetel, při jízdě se ZVZ, je stav komunikace. Vozidlo je 

ovlivňováno jak povrchem (štěrk a jiné nečistoty, sníh, led, mokro, atd.), tak stavem (díry 

v komunikaci) a mimo jiné i přehledností (zúžení cesty, nepřehlednost, dopravní kolaps, 

špatné dopravní značení) komunikace. [10] 

Jízda po komunikacích obce se ZVZ 

 Při jízdě obcí musí řidič se zapnutým ZVZ zachovávat zvýšenou opatrnost. Zejména 

kvůli dětem, chodcům a cyklistům. Taková jízda je náročnější na pozornost řidiče. Takováto 

jízda v obci je často rovněž komplikována zvýšeným množstvím křižovatek, MHD (tramvaje, 

trolejbusy a autobusy), různými uzavírkami, aj. [10] 

Jízda na dálnici se ZVZ 

 U starších typů vozů je ovlivněna jízda ve vysokých rychlostech signalizačním 

zařízením (ZVZ), které je namontováno na střechu vozu. Tato indispozice je na nových 

typech již zohledněna a ZVZ je zabudováno do základního tvaru vozu.  Největší rizika 

při jízdě na dálnici mohou být způsobeny nízkou pozorností řidiče s právem přednosti v jízdě 

nebo ostatních řidičů, nesprávným nastavením zpětných zrcátek, přehlížením mrtvého úhlu 

nebo prudkými pohyby volantu při vyšších rychlostech. Na dálnici by se neměl podceňovat 

ani vliv povětrnosti. Jedná se například o boční vítr a namrzání mostů. [10] 

Průjezd zatáčkou 

 Bezpečný průjezd zatáčkou vozidlem s právem přednosti v jízdě je závislý 

na klimatických podmínkách, tvaru zatáčky, rychlosti průjezdu a ideální stopě. Existují 

pravidla pro bezpečné projetí:  

 Přidávat rychlost až za polovinou zatáčky. To znamená pomalý vjezd do zatáčky 

a rychlý výjezd ze zatáčky. 

 Při zatáčení nebrzdit, hrozí smyk a vynesení ze zatáčky mimo vozovku. 
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Jízda v protisměru při průjezdu zatáčkou, je doporučována pouze při dobré přehlednosti 

zatáčky nebo při pronásledování vozidla, ale vždy tak, aby byla zachována bezpečnost vlastní 

i ostatních účastníků silničního provozu. [10] 

Jízda při zhoršených povětrnostních podmínek a mlze 

 Při silném dešti nebo mlze je důležité mít správné a funkční osvětlení (světla do 

mlhy). Jelikož tyto světla svítí níže a takzvaně pod mlhou, dosvítí dále a neosvětlují přímo 

mlžný mrak před autem. To pomáhá řidiči vidět dál. Při použití potkávacích nebo dálkových 

světel je možné, že řidič neuvidí téměř nic. Použití modrých světel rovněž komplikuje 

viditelnost v mlze, jelikož v mlze vytváří záblesky, které oslňují. Při silném dešti hrozí rovněž 

nebezpečí smyku tzv. aquaplaning. Proto se nedoporučuje při vjezdu na souvislejší vodní 

hladinu, prudce přidávat nebo ubírat rychlost, anebo točit s volantem. [10] 

Použití služebního vozidla s aktivním ZVZ při jízdě v noci  

 K bezpečnosti při jízdě v noci patří správné používání světel (dálková, obrysová, 

potkávací, výstražná a modrá výstražná).  Řidič by se měl vyvarovat pohledům do světel 

protijedoucích aut. Hrozí oslnění a ztráta orientace vzhledem k jízdnímu pruhu. Proto by měl 

řidič sledovat spíše pravou stranu vozovky. Vzhledem k velkému výkonu modrých 

výstražných světel, hrozí při jejich použití oslnění ostatních účastníků dopravy. To může být 

šokující především pro předjížděné řidiče. [2,10] 

Použití služebního automobilu v zimním období na sněhu a ledu 

 Při jízdě na sněhu a ledu je obtížné odhadnout, kdy se vozidlo zastaví. Obzvláště 

při jízdě ve vyšší rychlostí a při změnách povrchů je mnohdy automobil neovladatelný. Proto 

se musí policista, který řídí vozidlo s modrým výstražným světlem, přizpůsobit provozu a jet 

ve vyjetých kolejích, v koloně. Dnešní automobily bývají často vybaveny systémy 

podporující jízdu v nepříznivých zimních podmínkách, jako jsou například ABS, ARS a ESP. 

[10] 

Nehody způsobené hustou dopravou a nepozorností 

 Zavinění dopravní nehody například v koloně nebo hustém provozu může způsobit 

i krátká nepozornost. Nejčastěji se jedná o nedodržení přiměřené rychlosti, bezpečné 

vzdálenosti, bočního odstupu, nedání přednosti v jízdě anebo přehlédnutí překážky v mrtvém 

úhlu. [10] 
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Bezpečnost při jízdě 

 Aktivní bezpečnost je zastoupena konstrukčními prvky vozu za účelem snížení vzniku 

dopravní nehody. 

 Bezpečnost při jízdě je závislá na mnoha faktorech.  

 Jízdní bezpečnost: je závislá na stavu vozidla, jeho výkonu, odpružení, řízení, jízdních 

a brzdných vlastnostech. Podporu jízdní bezpečnosti mají na starosti elektronické 

podpůrné systémy například ABS, ASR, EBV, EDS, MSR, ESP.  

 Bezpečnost kondice a vitality řidiče: vnější faktory ovlivňující řidiče (teplota, 

ventilace, vytápění), ergonomie sedadla, hluk uvnitř automobilu, ovlivnění psychické 

pohody. 

 Bezpečnost při pozorování: možnost pozorování okolí, viditelnost vozovky, 

osvětlenost vozovky. 

 Bezpečnost při ovládání vozidla: funkčnost posilovačů, které ulehčují řízení vozidla, 

dostupnost všech ovladačů. [10] 

Ochrana cestujících a ostatních účastníků 

 Automobil je konstruován takovým způsobem, aby byl co nejbezpečnější pro osoby 

přepravované i pro osoby mimo kabinu vozidla. Základní ochrana cestujících je pomocí 

zadržovacího systému (bezpečnostní pásy, airbag, opěrka hlavy), deformačních zón (mají 

za úkol zmírnění nárazu) a úprava hran a vybavení interiéru (žádné ostré hrany, vše je 

zaobleno a obaleno). Do budoucna se v novějších vozech mohou objevit i takzvané airbagy 

pro chodce. Jde o zařízení, které nafoukne na přední části vozu a tím zmírní náraz sražené 

osoby. [10,17] 

6.2 Zastavování vozidla a kontrola osob ve vozidle. 

 Tato činnost patří k typickým a běžným úkolům. Policisté ji provádí prakticky 

neustále. Například při namátkové kontrole technického stavu vozidla nebo při dopravně 

bezpečnostních akcích. Proto je důležité správně se naučit, jak by měla tato kontrola probíhat. 

Po čase se z kontroly vozu stane běžná rutina. Zkušený policista může ihned odhalit hrozbu, 

pokud kontrola probíhá jinak než obvykle. Například nervózní chování řidiče může naznačit, 

že něco skrývá. V takovém případě si policista začne dávat větší pozor při kontrole 

zavazadlového prostoru nebo posádky. 
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Zastavování vozidel  

Hlídka zastavuje vozidla v případech, kdy řidič spáchal nějaký dopravní přestupek, v případě 

zjevné závady na vozidle a v případě, že jej policie podezřívá ze spáchání trestného činu nebo 

dopravního přestupku. Dále k zastavování vozidla policejní hlídkou dochází v případě 

pronásledování pachatelů trestné činnosti, při pátrání po pachatelích trestné činnosti, 

hledaných osob, zbraních, střelivu, výbušninách, návykových látkách nebo odcizených 

věcech. Další zastavení vozidla může být z důvodu kontroly hmotnosti vozidla a technického 

stavu vozidla nebo jízdní soupravy, při kontrole potřebné dokumentace a vybavení vozidla, 

při kontrole řidiče a jeho způsobilosti a při nutnosti zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou 

dobu, pokud to vyžaduje bezpečný a plynulý provoz na pozemních komunikacích. [10,17] 

  Tato ustanovení jsou blíže specifikována v ZPPP č. 85/2006, který upravuje postup 

příslušníků PČR při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu a šetření DN. Tato 

ustanovení jsou rovněž upravena v zákoně č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích. [10,17] 

Znamení k zastavení  

 Znamení o zastavení vozidla musí být zřetelné a včas podané policistou, tak aby řidič 

mohl reagovat a bezpečně zastavit vozidlo bez ohrožení silničního provozu. Znamení 

k zastavení má být dáno vždy v souladu s právními předpisy a s ohledem na stav pozemní 

komunikace, aktuální povětrnostní a viditelnostní podmínky a s ohledem na rychlost vozidla 

v silničním provozu. [10] 

 Při zastavování vozidla policista stojí v polovině jízdního pruhu ve směru jízdy, 

ve kterém staví vozidla. Policista stojí vždy čelem k vozidlům přijíždějícím a využívá 

k zastavení vozidla zastavovací terč (popř. vztyčenou paží, dlaní, vůči zastavujícímu vozidlu). 

Společně s gestem zastavení vozidla druhou rukou ukazuje, kde má řidič vozidla zastavit, aby 

nedošlo k ohrožení zastavovaných vozidel a také k ohrožení ostatních účastníků provozu. [10] 

 Pokud je situace komplikovaná sníženou viditelností, dává policista znamení 

o zastavení svítícím stavěcím terčem nebo svítilnou s červeným světlem, kterou provádí 

pohyb v horním půlkruhu. [10] 

 Jedoucí služební vozidlo dává znamení o zastavení vozidla pomocí signálu „STOP“, 

které je umístěné na střešní rampě služebního vozidla, popř. světelným signálem „STOP“, 

které je umístěno vepředu nebo vzadu vozidla, zastavovacím terčem nebo kýváním paže 

nahoru a dolů. Pro zefektivnění bezpečnosti je možnost využít součastně i zvláštní výstražné 

znamení. Vozidlo před služebním vozem je možno zastavovat pomocí světelného signálu 
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„STOP“ v zrcadlovém provedení na střešní rampě služebního vozidla. Vozidla jedoucí 

za služebním vozem upozorňujeme signálem „STOP“ uvedené zezadu na střešní rampě 

služebního vozidla.[10,15] 

 Při provádění kontrol větším počtem hlídek, jsou policisté informování o tom, 

ze kterého směru budou vozidla zastavovat, aby nedocházelo k opakovanému zastavování 

vozidel. Kontroly v obou směrech jízdy jsou vždy děleny dostatečnou vzdáleností, 

aby nedocházelo k ohrožení silničního provozu. [10,15] 

 Kontrola vozidla by neměla být započata, pokud řidič vozidla zastaví vozidlo 

na nevhodném místě. Policie pokynem nasměruje řidiče na bezpečnější místo. Problematika 

zastavení vozidla je uvedena v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích. [10] 

Kontrola vozidla 

 Z důvodů bezpečnosti přistupuje policista k vozidlu zezadu a sleduje chování řidiče 

a ostatních cestujících. Pokud vykonává hlídku více policistů, další policista jej zajišťuje. 

Pokud tomu tak není, dbá policista vždy zvýšené ostražitosti. [10] 

 Kontrola je policistou zahájena z pravé strany vozidla, je-li tomu jinak, opět dbá 

zvýšené opatrnosti. Celou dobu kontroly se zdržuje na bezpečném místě. Policista řidiče 

pozdraví, vyzve k předložení dokladů a zastavení chodu motoru vozidla (v případě nutnosti 

vyzve i k rozsvícení světla v kabině vozidla). [10] 

Kontrola je provedena tak, aby nedošlo k poškození vozidla, a to následujícím způsobem:  

- K otevření dveří, kapoty motoru nebo prostoru s umístěným nákladem vyzve řidiče 

nebo spolujezdce. 

- U nákladního vozidla nestoupá na stupátka a nenaklání se do vozidla, pokud to není 

nutné (např. v případě kontroly digitálního tachografu). 

- Policista nesmí řídit kontrolované vozidlo. [10] 

 Při snížené viditelnosti nesmí být zakryto osvětlení vozidla, které je kontrolováno. 

Po celou dobu kontroly si doklady řidiče ponechávají policisté u sebe. Po skončení kontroly 

vrací policista doklady a oznamuje, že řidič může pokračovat v jízdě (popř. že je mu zakázáno 

pokračovat v další jízdě). Kontrola vozidla je ukončena pozdravem. Policisté vyplní SKPV 

ke kontrolované osobě a vozidlu. Rovněž vyplní tiskopis „KONTROLA“ a následně zajistí 

jeho vložení do informačního systému (čl. 12-14 ZPPP 78/1999, kterým se upravuje 

provozování a využívání informačního systému „KONTROLA“ Policií ČR). [10] 
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6.3 Technické prostředky k zabránění odjezdu a násilnému zastavení 

vozidla 

 Policista má několik možností, jak zajistit vozidlo proti odjezdu. Může tak chtít učinit 

z různých důvodů, například podezření, že je vozidlo odcizené nebo při spáchání přestupku 

případně trestného činu. Pověření o zabránění odjezdu má policista dané zákonem. V tomto 

zákonu jsou vyjmenovány i podmínky, kdy nesmí policista aplikovat na vozidlo technické 

zařízení k zabránění odjezdu. Pro násilné zastavování vozu se používají pásy na prorážení 

pneumatik. Tento technický prostředek dokáže zastavit vozidlo na pár metrech. Důvodem 

je skutečnost, že s proraženými pneumatikami vůz na vozovce tzv. „plave“, obtížně se řídí 

a ztrácí rychlost. 

Zabránění odjezdu vozidla 

 Za technické prostředky, které brání v odjezdu vozidla, považujeme tzv. botičku. 

Policista je oprávněn ji použít v případech, když řidič odmítne spolupráci a nesouhlasí 

s provedením služebních úkonů policistů. Jedná se o případy, kdy je zřejmé, že chce řidič 

s vozidlem ujet nebo klade-li pasivní odpor. Tento technický prostředek lze použít i v případě, 

že vozidlo bylo ponecháno na místě, které tomu není určeno a řidič není zjištěn na místě. 

V takovém případě policista přiloží blokovací zařízení na vozidlo a vypíše tzv. upozornění, 

které umístí přelepkou na přední či boční sklo na straně řidiče. Tento úkon ihned nahlásí 

na příslušný územní útvar policie, kde jsou evidována zablokovaná vozidla. Došlo-li 

k poškození vozidla, je nutné provést fotodokumentaci. Kopie dokumentace se přikládá 

k levému přednímu kolu. [10] 

 Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla nesmí být užity v případě, že 

vozidlo je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních 

sborů, požární ochrany, invalidů, vozidlo určené k poskytování zdravotních služeb, vozidlo 

s výsadou imunity, s výjimkou či zvláštním zmocněním, ozbrojených bezpečnostních sborů, 

požární ochrany. Není tak tomu pouze v případě, že bylo těchto vozidel zřetelně využito 

k prokazatelné trestné činnosti. [10] 

 Náklady, které vznikají při použití a odstranění technických prostředků k zabránění 

odjezdu vozidla, se provádí na náklady osoby, která vozidlo ponechala na zakázaném místě.  

 V případě nedodržení podmínek, které souvisí s blokováním vozidla, a dojde-li 

k odcizení nebo poškození blokovacího zařízení, sepisuje policista protokol o škodní události 

a předává jej, prostřednictvím nadřízeného, příslušnému správnímu orgánu, který případ 
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projedná. Protokol musí dále obsahovat popis stavu poškození, výslech podezřelé osoby 

a svědků a fotodokumentaci. [10] 

 Veškerá problematika k technickým prostředkům, které slouží k zabránění odjezdu 

vozidla je uvedena v § 22 a) z. č. 283/1991 Sb., v P ŘSDP č. 5/2006, v § 118 z. č. 361/2000 

Sb. a v článku č. 6 ZP PP č. 78/2002. [10] 

Násilné zastavení vozidla 

 Násilným zastavením vozidla je poškození pneumatiky, např. propíchnutím, 

ke kterému může dojít, pokud jsou splněny podmínky použití zbraně nebo při pronásledování 

nebezpečného pachatele. [10] 

 Než dojde k násilnému zastavení vozidla, je nutné opakovaně vyzvat, nebo dát zvláštní 

znamení, dle právního předpisu, řidiči. Je nutné, aby se této situace účastnilo větší množství 

policistů. Současně tato akce musí být prováděná na místě, kde nebude ohrožen život, zdraví 

a majetek jiných účastníků silničního provozu a dalších, i nezúčastněných, osob. [10] 

 Jako jiné prostředky k násilnému zastavení vozidla se rozumí služební motorové 

vozidlo, vozidlo speciální techniky, povoz a stavební mechanismy. [10] 

Tato problematika je uvedena v ZP PP ČR č. 78/2002 a oprávněnost použití je 

uvedeno v zákoně č. 283/1991 Sb., o Policii ČR. [10] 

6.4 Analýza rizik 

 Rizika, která doprovází průběh úkolů a činností dopravní služby policie jsou často 

analyzovány vedoucími zaměstnanci. Vedoucí jednotlivých stupňů řízení mají za úkol 

vyhledávat, posuzovat a hodnotit tato rizika. Provádí se to z důvodů zvyšování bezpečnosti 

při výkonu služby. [12,19] 

 Policista si před každým zásahem na místě činu sám zhodnotí možná rizika. Má-li 

dojem, že dle svých zkušeností a fyzické zdatnosti nemůže danou situaci sám bez újmy 

vyřešit, musí si požádat o posily. Je zbytečné, aby přecenil své síly a tím způsobil zranění 

sobě nebo svému policejnímu kolegovi.  

 Hodnocení rizik není jednoduché. Obzvlášť v terénu při akci, kdy není dostatek času 

na rozmýšlení. Existuje mnoho modelů, podle kterých se dá postupovat. Například správné 

kritické myšlení. Policista ve službě jej musí umět správně použít. Mnohdy jde hlavně o jeho 

zdraví. 
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6.4.1 Hodnocení rizik 

 Hodnocení rizik by mělo probíhat neustále. Před každou akcí a i zpětně po každé akci. 

Policista se tak může připravit do budoucna na podobné situace, které už zažil. Další výhodou 

při častém hodnocení rizik je vytvoření návyku. Policista je následně schopen odhalit riziko 

i při sebemenším náznaku. Při hledání rizik v úkolech služby dopravní policie, bylo 

vycházeno z popisu úkolů a dostupných informací. Z jeho náhledu na věc byl vytvořen 

seznam rizik, viz tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 Seznam rizik 

Objekt Subsystém Identifikace vzniku rizika  

K
on

tr
ol

a 
do

pr
av

ní
 s

lu
žb

o 
po

lic
ie

 Č
R

 

O
hr

ož
en

í p
ří

m
ým

 ú
to

ke
m

 1. slovní útok ze strany kontrolované osoby 
2. fyzický útoku na policistu 
3. ohrožení policisty nestřelnou zbraní (nožem, tyčí,…) 
4. ohrožení policisty střelnou zbraní 
5. ohrožení policisty chemickou látkou  
6. ohrožení policisty biologickou látkou  
7. ohrožení policisty radioaktivní látkou  

8. ohrožení policisty explozivní látkou nebo nástražným 
výbušným systémem 

Jí
zd

a 
sl

už
eb

ní
m

 
au

to
m

ob
ile

m
 9. se zapnutým ZVZ 

10. při špatním stavu služebního vozu 
11. při násilném zastavování služebním vozem 
12. najíždění do služebního vozu jiným motorovým 
vozidlem 

13. při stíhání vozidla služebním vozem 

Ji
né

 o
hr

ož
en

í  
 

14. při zastavování vozidla na pevném stanovišti 

15. ohrožení místem pozorování (špatný technický stav 
vozovky,…) 
16. najíždění do policisty motorovým vozidlem 

17. ohrožení policisty špatným technickým stavem 
kontrolovaného vozidla 

18. při kontrole dodržování podmínek pro přepravu 
nebezpečného materiálu (ADR,..) 

6.4.2 Analýza rizik pomocí metody FMEA 

 Metoda FMEA náleží do skupiny analytických metod, které se používají 

při stanovování míry rizika při řízení kvality, řízení spolehlivosti a bezpečnosti. Tato metoda 

se používá především k analýze výrobního procesu. Uplatnění však nalézá i v oboru 

analyzování služeb, sociálních procesů, finančních procesů a v mnoha dalších. Používá 

se ke kvantitativní analýze rizik a patří k základním analytickým metodám. [5] 
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 Aplikování metody a její specifika jsou dány normou ČSN EN 60812. V normě je 

popsáno, jak uplatňovat tuto metodu na různé druhy rizik. V této normě je také uveden vzorec 

(1), dle kterého se analytická metoda vypočítává.  

 R = P x N x H   (1) 

Kde:   R = Výsledná míra rizika,  P = Pravděpodobnost vzniku rizika,  

  N = Vážnost následků   H = Odhalitelnost rizika [18] 

 

 Tyto kategorie jsou dále rozvedeny v tabulce č. 2 do jednotlivých parametrů. Parametr 

následků vážnosti (N) je odstupňován od malého úrazu, přes větší střední a těžký úraz, 

až k následkům smrtelného úrazu. Dále je v tabulce uvedena pravděpodobnost vzniku rizika 

(P) od velice nepravděpodobného, přes spíše nepravděpodobný, pravděpodobný a velmi 

pravděpodobný vznik rizika, až na trvale se vyskytující riziko. Další část tabulky se nazývá 

odhalitelnost rizika (H). Tato část stanovuje do jaké míry je riziko odhalitelné, a to buď 

dlouho před vznikem rizika, těsně před vznikem rizika, při vzniku rizika, po vzniku rizika 

nebo je-li riziko zcela neodhalitelné.  

 Součinem všech těchto parametrů dostaneme výslednou míru rizika (R). Míra rizika 

nabývá hodnot z intervalu (0,125>. 

Tabulka č. 2 Parametry pro výpočty analýzou FMEA 

R Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 
0 – 3 Zanedbatelné riziko 1 Velice nepravděpodobný 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravděpodobný 
11 - 50 Mírné riziko 3 Pravděpodobný  

51 - 100 Nežádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobný 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 5 Trvale se vyskytující 

N Vážnost následků H Odhalitelnost rizika 
1 Malý úraz 1 Odhalitelné dlouho před vznikem rizika 
2 Větší úraz 2 Odhalitelné těsně před vznikem rizika 
3 Střední úraz 3 Odhalitelné při vzniku rizika 
4 Těžký úraz 4 Odhalitelné po vzniku rizika 

5 Smrt následkem úrazu 5 Neodhalitelné riziko 

 

 Použitím metody analýzy FMEA bylo pomocí parametrů (Tabulka č. 2). Následným 

použitím vzorce (1) na seznam rizik (Tabulka č. 1), bylo dosaženo určení výsledné míry rizika 

(R). Tyto výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 3 a jsou v ní uvedeny jednotlivé parametry 

(N, P a H).  
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Tabulka č. 3 Zpracování rizik metodou FMEA 

  Druh rizika R N P H 

1 14. při zastavování vozidla na pevném stanovišti 64 4 4 4 

2 9. při jízdě se zapnutým ZVZ 48 4 3 4 

3 16. najíždění do policisty motorovým vozidlem 36 4 3 3 

4 10. při špatném stavu služebního vozu  24 2 3 4 

5 12. najíždění do služebního vozu jiným motorovým vozidlem 24 4 3 2 

6 7. ohrožení policisty radioaktivní látkou  20 4 1 5 

7 
17. ohrožení policisty špatným technickým stavem 
kontrolovaného vozidla 

20 2 5 2 

8 2. fyzický útoku na policistu 18 3 3 2 

9 3. ohrožení policisty nestřelnou zbraní (nožem, tyčí,…) 18 3 3 2 

10 1. slovní útok ze strany kontrolované osoby 16 1 4 4 

11 4. ohrožení policisty střelnou zbraní 16 4 2 2 

12 5. ohrožení policisty chemickou látkou  16 4 1 4 

13 6. ohrožení policisty biologickou látkou  16 4 1 4 

14 
8. ohrožení policisty explozivní látkou nebo nástražným 
výbušným systémem 

16 4 1 4 

15 13. při stíhání vozidla služebním vozidlem 16 4 2 2 

16 
18. při kontrole dodržování podmínek pro přepravu 
nebezpečného materiálu (ADR,..) 

16 4 2 2 

17 
15. ohrožení místem pozorování (špatný technický stav 
vozovky,…) 

12 3 4 1 

18 11.při násilném zastavování vozidla služebním vozem  8 4 2 1 

 Pro úplné vyhodnocení analýzy rizik bylo použito Paretova pravidla „80/20“ 

a Lorenzovy křivky (graf č. 1). Pro názornější představu jsou druhy rizik, které spadají do 

skupiny osmdesáti procent psány červenou barvou. Názorně jde dělící rovina vidět i v grafu 

č. 1.  

 Graf č. 1 Grafické shrnutí metody FMEA pomocí Paretovy analýzy 

 

 Rozbor získaných informací (pomocí metody FMEA) které se týkají rizik je proveden 

v kapitole 8.1. 
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6.4.3 Verifikace získaných výsledků pomocí analýzy souvztažnosti 

 Metoda souvztažnosti byla zvolena za účelem verifikace výsledků. Tato metoda se 

používá jako sekundární (například po analýze FMEA). Slouží k hledání vazeb mezi 

jednotlivými riziky. Analýza souvztažnosti porovnává všechna rizika (z tabulky č. 1) mezi 

sebou a přiřazuje k nim hodnotu 0 nebo 1. Hodnocení závisí na vztahu mezi sloupci (Ra 

na ose X) a řádky (Rb na ose Y). Rizika na ose X a Y jsou totožná. Pokud se mohou prvky 

rizika vzájemně ovlivnit, zvolíme jedničku, v opačném případě zvolíme nulu. Nakonec byly 

hodnoty v řádcích a sloupcích sečteny. Výsledné sumy byly dosazeny do vzorců 

(2) a (3). [23]  

Tabulka č. 4 Matice pro identifikaci rizik (analýza souvztažnosti) 

Rb Ra 
∑ K 

Ra  Pozice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

1. X 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 14 

2. 1 X 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 10 

3. 1 1 X 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 10 

4. 1 1 1 X 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 11 

5. 1 1 1 1 X 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 11 

6. 1 1 1 1 1 X 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 10 

7. 1 1 1 1 1 1 X 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 11 

8. 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 11 

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

11. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 X 0 1 0 0 0 0 0 5 

12. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 X 1 0 0 0 0 0 9 

13. 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 X 0 0 0 0 0 6 

14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 1 

15. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 12 

16. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 X 0 1 11 

17. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 X 1 9 

18. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 X 3 

∑ K 
Rb 10 10 9 12 10 7 6 9 7 4 11 6 6 12 4 9 9 10 X 

 

Kra = [(Σ KRa / (x-1)]. 100  (2)  Krb = [(Σ KRb / (x-1)]. 100  (3) 

Koeficienty Kra a Krb jsou procentním vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou 

vzniknout rizikem Ra. Tyto koeficienty jsou zpracovány do tabulky (tabulka č. 5), která je 

výchozím zdrojem dat pro grafické zpracování. [23] 
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Tabulka č. 5 Stanovení koeficientů rizika 

Riziko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

K Ra [%] x 82 59 59 65 65 59 65 65 18 24 29 53 35 6 71 65 53 18 

K Rb [%] y 59 59 53 71 59 41 35 53 41 24 65 35 35 71 24 53 53 59 

 Do grafu byly zaneseny hodnoty z tabulky č. 5 a následně byly rozděleny do čtyř 

kvadrantů. Rozdělení bylo provedeno pomocí dvou os (osa  1O a osa 2O ). Tyto osy dělí graf 

na čtyři kvadranty (Oblast A, Oblast B, Oblast C a Oblast D) a jejich hodnoty jsou vypočteny 

ze vzorce (4) a vzorce (5). Spolehlivost systému byla nastavena na 80%, což je zohledněno 

parametrem s. Vzniklé kvadranty reprezentují dle tabulky č. 6, závažnost jednotlivých rizik 

v matici. [23] 

Parametry pro výpočet osy:  

 KRa max = 79 nejvyšší hodnota KRa,   KRa min = 26 nejnižší hodnota KRa,   

 KRb max = 74 nejvyšší hodnota KRb,  KRb min = 16 nejnižší hodnota KRb,  

 s = 80 % spolehlivost systému, [23] 

 1O = 100 - [(KRa max - KRa min) : 100] * s [%]   (4) 

 2O  = 100 - [(KRb max - KRbmin) : 100] * s [%]    (5) 

 Po dosazení hodnot do vzorce (4) a (5), jsou výsledkem polohy os  1O = 39,2%  

a 2O = 62,4%, jak je patrno z grafu č. 2. 

 Graf č. 2 Matice rizik provedena analýzou souvztažnosti 

 
 Tabulka č. 6 Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

  Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

Oblast A Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

Oblast B Sekundárně nebezpečná rizika 

Oblast C Žádná primárně nebezpečná rizika 

Oblast D Relativní bezpečnost 
 Rozbor získaných informací, které byly zjištěny analýzou souvztažnosti, je proveden 

v kapitole 8. 2. 
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7 ANALÝZA RELEVANTNOSTI DANÝCH RIZIK 

  Pomocí hodnocení rizik byla v minulé kapitole sestavena tabulka č. 1 Seznam rizik. 

Nyní byl tento seznam upraven do dotazníku, do kterého byly přidány tři kategorie hodnocení. 

Kategorie první A (míra rizika), kategorie druhá B (pravděpodobnost vzniku) a kategorie třetí 

C (četnost celkem). Dotazník byl sestaven z důvodů ověření relevantnosti daných rizik. 

7.1 Dotazník 

 Ze seznamu rizik (Tabulka č. 1) pro analýzu metody FMEA byl vytvořen dotazník pro 

příslušníky dopravní služby policie ČR.  

Tabulka č. 7 Dotazník 
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Pár základních čísel z dotazníků: 

 Celkem bylo rozdáno 90 dotazníků. Vyplněných se vrátilo 60 kusů. Dotazníky byly 

rozdány dopravní policii ve třech městech: Přerov, Ostrava, Český Těšín. V anonymním 

dotazníku odpovídali muži i ženy dle grafu č. 3. Celkové stáří všech dotazovaných bylo 2010 

let. Na jednoho dotazovaného připadá průměrné stáři 33,5 roku. Všichni dotazovaní společně 

odpracovali za svoji existenci u PČR 597,5roku. Ačkoliv bylo v jednom dotazníku v kolonce 

„Délka služebního poměru“ napsáno „4 dny“, průměrně vychází na jednoho dotazovaného, že 

pracuje u Policie ČR již 9, 96 let. 

Graf č. 3 Dělení účastníků dle genderu  

 
 Tento dokument se dotazoval ve třech kategoriích. Policisté odpovídali dle vlastních 

znalostí, zkušeností a názorů na danou problematiku.  

První kategorie 

 V první kategorii dotázaný odpovídá na otázku: „Do jaké míry (1-4 nebo N) Vás může 

dané riziko při výkonu služby ohrozit?“ 

Byla přidána stupnice pro snazší představu a sjednoceného hodnocení:  

1 = nejnižší – poranění nevyžadující lékařské ošetření, 

2 = nízké – poranění vyžadující zásah lékaře, 

3 = vysoké – poranění vyžadující neschopnost delší než tři dny s kompletní vyléčitelností, 

4 = nejvyšší – poranění s trvalými následky nebo smrt, 

N = nelze určit. 
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V dotazníku rizika očíslována nebyla. Pro snazší zpracování byla použita tabulku č. 1 (seznam 

rizik), kde je ke každému riziku přiřazeno pořadí. Výsledek jak dopadl seznam rizik z pohledu 

závažnosti, neboli míry rizika, je možno spatřit v tabulce č. 8.   

Tabulka č. 8 A (míra rizika), četnosti 

Pozice A (míra rizika)  součet Četnost  
1. slovní útok ze strany kontrolované osoby 98 1,63 
2. fyzický útoku na policistu 136 2,27 
3. ohrožení policisty nestřelnou zbraní (nožem, tyčí,…) 140 2,33 
4. ohrožení policisty střelnou zbraní 135 2,25 
5. ohrožení policisty chemickou látkou  122 2,03 
6. ohrožení policisty biologickou látkou  118 1,97 
7. ohrožení policisty radioaktivní látkou  107 1,78 

8. ohrožení policisty explozivní látkou nebo nástražným 
výbušným systémem 

138 2,30 

9. při jízdě se zapnutým ZVZ 144 2,40 
10. při špatném stavu služebního vozu  100 1,67 
11. při násilném zastavování vozidla služebním vozem  129 2,15 

12. najíždění do služebního vozu jiným motorovým 
vozidlem 

139 2,32 

13. při stíhání vozidla služebním vozidlem 146 2,43 
14. při zastavování vozidla na pevném stanovišti 130 2,17 

15. ohrožení místem pozorování (špatný technický stav 
vozovky,…) 

115 1,92 

16. najíždění do policisty motorovým vozidlem 143 2,38 

17. ohrožení policisty špatným technickým stavem 
kontrolovaného vozidla 

100 1,67 

18. při kontrole dodržování podmínek pro přepravu 
nebezpečného materiálu (ADR,..) 

101 1,68 

 

 V tabulce č. 8 jsou červeně označeny hodnoty, které v součtu míry rizika dosáhly 

nejvyššího ohodnocení. Naopak žlutě jsou označeny hodnoty, které způsobují, 

dle dotazovaných, nejmenší míru rizika.  

 V tabulce č. 9 jsou označeny dvě statistické veličiny (z tabulky č. 8). Modus (hodnota, 

v níž nabývá frekvenční funkce maxima) a medián (dělí plochu pod křivkou hustoty 

pravděpodobnosti na dvě stejné části). [21]  

Tabulka č. 9 A (míra rizika), modus a medián 

A (míra rizika)  
Modus 2,16 
Medián 1,67 
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 Graf č. 4 znázorňuje míru rizik v grafické podobě. Jednotlivé výseče grafu koláče jsou 

uvedeny v % a pořadí jednotlivých výsečí koresponduje s tabulkou č. 8.  

 

Graf č. 4 A (míra rizika) 

 
 

Druhá kategorie 

 Ve druhé kategorii dotázaný odpovídá na otázku: „Jak často se s daným rizikem 

můžete v období jednoho pracovního měsíce setkat?“  

Rovněž zde byla přidána stupnice pro snazší představu a sjednocené hodnocení: 

1 = nepravděpodobně nebo méně než 1x za měsíc, 

2 = ojediněle, 

3 = téměř trvale, 

4 = trvale. 
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Tabulka č. 10 obsahuje výsledky dotazování se na pravděpodobnost vzniku rizika. 

Tabulka č. 10 B (pravděpodobnost vzniku), četnosti 

Pozice B (pravděpodobnost vzniku)  součet četnost 
1. slovní útok ze strany kontrolované osoby 147 2,45 
2. fyzický útoku na policistu 104 1,73 
3. ohrožení policisty nestřelnou zbraní (nožem, tyčí,…) 90 1,50 
4. ohrožení policisty střelnou zbraní 84 1,40 
5. ohrožení policisty chemickou látkou  84 1,40 
6. ohrožení policisty biologickou látkou  79 1,32 
7. ohrožení policisty radioaktivní látkou  74 1,23 

8. ohrožení policisty explozivní látkou nebo nástražným 
výbušným systémem 81 1,35 

9. při jízdě se zapnutým ZVZ 139 2,32 
10. při špatném stavu služebního vozu  89 1,48 
11. při násilném zastavování vozidla služebním vozem  116 1,93 

12. najíždění do služebního vozu jiným motorovým 
vozidlem 103 1,72 

13. při stíhání vozidla služebním vozidlem 124 2,07 
14. při zastavování vozidla na pevném stanovišti 122 2,03 

15. ohrožení místem pozorování (špatný technický stav 
vozovky,…) 107 1,78 

16. najíždění do policisty motorovým vozidlem 119 1,98 

17. ohrožení policisty špatným technickým stavem 
kontrolovaného vozidla 93 1,55 

18. při kontrole dodržování podmínek pro přepravu 
nebezpečného materiálu (ADR,..) 78 1,30 

 

V tabulce č. 10 jsou červeně označeny hodnoty, které v součtu pravděpodobnosti vzniku 

rizika dosáhly nejvyššího ohodnocení. Naopak žlutě jsou označeny hodnoty, které způsobují, 

dle dotazovaných nízkou pravděpodobnost vzniku rizika.  

 V tabulce č. 11 jsou označeny dvě statistické veličiny spočítané z tabulky č. 10. 

Tabulka č. 11 B (pravděpodobnost vzniku), modus a medián 

B (pravděpodobnost vzniku) v % 

Modus 1,63 

Medián 1,40 
 

 Graf č. 5 znázorňuje v grafické podobě pravděpodobnost vzniku rizika. Jednotlivé 

výseče grafu koláče jsou uvedeny v % a pořadí jednotlivých výsečí koresponduje s tabulkou 

č. 10.  
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Graf č. 5 B (pravděpodobnost vzniku) 

 

Třetí kategorie 

 Ve třetí kategorii dotázaný odpovídá na otázku: „Kolikrát jste se s daným rizikem 

při výkonu služby v minulosti setkal/a?“ 

I zde byly přidány možnosti pro snazší představu a sjednocené hodnocení: 

0 = nesetkal/a jsem se s tím, 

1-5 = v minulosti jsem se s daným rizikem setkal/a jednou až pětkrát, 

6-10 = v minulosti jsem se s daným rizikem setkal/a šestkrát až desetkrát, 

11+ = v minulosti jsem se s daným rizikem setkal/a jedenáctkrát nebo vícekrát. 

 

 Získaná data byla zpracována následujícím způsobem. Nejprve byla určena střední 

hodnota z každé množiny (0 = 0; 1-5 = 3; 6-10 = 8;), kromě poslední. Zde byla dosažena 

hodnota 12. Výsledné pořadí je zobrazeno v tabulce č. 12.  
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Tabulka č. 12 C (zkušenost z minulosti), četnosti 

Pozice C (zkušenost z minulosti)  Součet četnost 
1. slovní útok ze strany kontrolované osoby 465 7,75 
2. fyzický útoku na policistu 127 2,12 
3. ohrožení policisty nestřelnou zbraní (nožem, tyčí,…) 96 1,60 
4. ohrožení policisty střelnou zbraní 43 0,72 
5. ohrožení policisty chemickou látkou  54 0,90 
6. ohrožení policisty biologickou látkou  43 0,72 
7. ohrožení policisty radioaktivní látkou  15 0,25 

8. ohrožení policisty explozivní látkou nebo nástražným 
výbušným systémem 30 0,50 

9. při jízdě se zapnutým ZVZ 370 6,17 
10. při špatném stavu služebního vozu  103 1,72 
11. při násilném zastavování vozidla služebním vozem  139 2,32 

12. najíždění do služebního vozu jiným motorovým 
vozidlem 84 1,40 

13. při stíhání vozidla služebním vozidlem 248 4,13 
14. při zastavování vozidla na pevném stanovišti 247 4,12 

15 ohrožení místem pozorování (špatný technický stav 
vozovky,…) 145 2,42 

16. najíždění do policisty motorovým vozidlem 84 1,40 

17. ohrožení policisty špatným technickým stavem 
kontrolovaného vozidla 96 1,60 

18. při kontrole dodržování podmínek pro přepravu 
nebezpečného materiálu (ADR,..) 58 0,97 

 

V tabulce č. 12 jsou červeně označeny hodnoty rizika, se kterým se policisté za dobu výkonu 

své služby nejčastěji setkali. Naopak žlutě jsou označeny hodnoty rizika, se kterým 

se policisté za dobu své služby setkali nejméně. 

 V tabulce č. 13 jsou označeny dvě statistické veličiny spočítané a dosazené z tabulky 

č. 12.   

Tabulka č. 13 C (zkušenost z minulosti), modus a medián 

C (zkušenost z minulosti)  
Modus 1,60 
Medián 1,60 

 

 Graf č. 6 znázorňuje pravděpodobnost vzniku rizika v grafické podobě. Jednotlivé 

výseče grafu koláče jsou uvedeny v % a pořadí jednotlivých výsečí koresponduje s tabulkou 

č. 12. 
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Graf č. 6 C (zkušenost z minulosti) 
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8 ROZBOR DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 V každé části této kapitoly jsou uvedeny výsledky získané pomocí analýz a rovněž 

pomocí dotazníků. Ke každé části proveden rozbor informací a komentář. 

8.1 Rozbor výsledků na základě použití metody FMEA 

 V tabulce č. 3 jsou všechny druhy rizika seřazeny od nejzávažnějšího rizika 

po nejméně závažné. Nejzávažnější riziko vzniká, dle zpracované analýzy, při zastavování 

vozidel na pevném stanovišti (R=64). Toto riziko spadá (dle tabulky č. 2) do kolonky 

nežádoucí riziko. Takto závažně je ohodnoceno proto, že se s tímto rizikem policisté setkávají 

velmi pravidelně (denně). Protože je to nejčastější jev, je policista jako člověk vystaven 

stereotypu. Může tedy ztratit potřebný nadhled. Důsledkem toho pak může být ztráta 

opatrnosti nebo neúmyslné ohrožování sebe sama.  

 Další druhy rizik jsou ohodnoceny ve škále R = 11-50, to znamená mírné riziko 

(dle tabulky č. 2). Není to z toho důvodu, že by tato rizika nebyla závažná, ale proto, že se 

s nimi policisté nesetkávají tak často, nebo se jedná o rizika, která lze snadno odhalit.  

 Poslední riziko je v kategorii akceptovatelné. Riziko je takto zhodnoceno díky 

získaným informacím přímo od příslušníků PČR. Rizika při násilném zastavování vozidla 

druhým vozidlem, jsou akceptovatelné díky tomu, že se tyto praktiky používají velice zřídka. 

Když už k této akci dojde, jsou policisté obezřetnější a předem zjišťují rizika, které z dané 

situace vyplývají.  

8.2 Rozbor výsledků verifikace dosažených pomocí metody souvztažnosti  

 Podle výsledků dosažených metodou souvztažnosti (grafu č. 2 a tabulky č. 6) byla 

zjištěna závažnost jednotlivých rizik. Podle oblasti A (v grafu č. 2) je jako primárně 

a sekundárně nebezpečné riziko, hodnoceno riziko na pozici č. 4 (v tabulce č. 1). Ohrožení 

policisty střelnou zbraní je podle metody souvztažnosti hodnoceno jako nejzávažnější. Riziko 

je v dané oblasti proto, že je snadno propojitelné s dalšími riziky a následný vznik je možný 

téměř u všech ostatních rizik. 

 Rizika zařazeny do oblasti B podle závažnosti, jsou v tabulce č. 1 na pozicích 

č. 14 a č. 11. Tyto rizika jsou hodnoceny jako sekundárně nebezpečná. Při zastavování 

vozidla na pevném stanovišti (tabulka č. 1, pozice č. 14) a rovněž při násilném zastavování 

vozidla služebním vozem (tabulka č. 1, pozice č. 11), jsou policisti ohroženi hlavně rychlostí 

vozu, které zastavují a prostorem který mají připraven pro únik z místa ohroženi. 
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 Ostatní rizika jsou začleněny do oblasti C a oblasti D. Tyto oblasti jsou z pohledu 

závažnosti rizik bez primárně nebezpečného rizika (tabulka č. 6, oblast C) a relativně 

bezpečné (tabulka č. 6, oblast D). 

8.3 Rozbor výsledků získaných z dotazníků 

Kategorie první (míra rizika) 

 Z tabulky č. 8, kde jsou uvedeny hodnoty míry rizika lze určit nejzávažnější riziko dle 

dané kategorie podle hodnoty četnosti. Na pozici 13. je (v tabulce č. 8) označeno riziko 

„při stíhání vozidla služebním vozem“ jako riziko s nejvyšší mírou rizika. Z výsledků bylo 

usouzeno, že při stíhání vozidla služebním vozidlem, hrozí riziko někde mezi (četnost 2,43) 

nízkým (poranění, které vyžaduje lékařský zásah) až vysokým rizikem (vznik poranění 

vyžadující neschopnost delší než tři dny s kompletním vyléčením).  

 Také lze ze stejné tabulky (tabulka č. 8) určit riziko s nejnižší mírou. Je to riziko 

na pozici 1. „slovní útok ze strany kontrolované osoby“. Dle četnosti 1,63 bylo usouzeno, 

že riziko na pozici 1, tj. „slovní útok ze strany kontrolované osoby“ ohrožuje v průměru 

dotazované osoby jen do míry nejnižší (poranění nevyžadující lékařské ošetření).  

 Ostatní rizika jsou rozprostřeny v celé škále (podle četnosti) mezi mírou rizika nejnižší 

(poranění nevyžadující lékařské ošetření), až vysokou (poranění vyžadující neschopnost delší 

než tři dny s kompletní vyléčitelností). 

 Z toho, že žádné riziko nepřekročilo hranici vysokého nebezpečí (poranění vyžadující 

neschopnost delší než tři dny s kompletní vyléčitelností) až k riziku nejvyššímu (poranění 

s trvalými následky nebo smrt), je možné usuzovat, že z žádného tohoto rizika nemají 

(v průměru) dotazovaní policisté velké obavy. 

Kategorie druhá (pravděpodobnost vzniku) 

 Z tabulky č. 10, kde jsou uvedeny pravděpodobnosti vzniku rizika lze určit 

nejzávažnější riziko dle dané kategorie rovněž podle hodnoty četnosti. Na pozici 1. je 

(v tabulce č. 10) označeno riziko „slovní útok ze strany kontrolované osoby“ jako riziko 

s nejvyšším potenciálem vzniku. Z výsledků bylo usouzeno, že pravděpodobnost vzniku 

rizika slovního útoku ze strany kontrolované osoby, hrozí (četnost 2,43) ojediněle až téměř 

trvale. 

 Také lze z téže tabulky (tabulka č. 10) určit riziko s nejnižší pravděpodobností vzniku. 

Je to riziko na pozici 7. „ohrožení policisty radioaktivní látkou “. Dle četnosti 1,23 bylo 
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usouzeno, že riziko na pozici 7. „ohrožení policisty radioaktivní látkou“ hrozí nepravděpodobně 

nebo méně než 1x za měsíc maximálně do pravděpodobnosti vzniku ojediněle. 

 Ostatní rizika jsou rozprostřeny v celé škále, podle četnosti, mezi pravděpodobností 

vzniku nepravděpodobně nebo méně než 1x za měsíc a téměř trvale.  

 Z toho, že žádné riziko nepřekročilo hranici pravděpodobnosti vzniku téměř trvale až 

k pravděpodobnosti vzniku trvale, je možné usuzovat, že žádné z těchto rizik nevzniká 

pravidelně.  

Kategorie třetí (zkušenost z minulosti) 

 Z tabulky č. 12, kde jsou uvedeny zkušenosti s rizikem z minulosti lze určit riziko, se 

kterým se dotazovaní v minulosti setkali nejčastěji. Dle dané kategorie podle hodnoty 

četnosti, se policisté nejvíce potýkali s rizikem na pozici 1. „slovní útok ze strany kontrolované 

osoby“. Jelikož je průměrná pracovní doba u PČR 9,96 let, je udivující, že četnost s tímto 

rizikem není 12. Nicméně je nutné si uvědomit, že pracujeme pomocí statistických operací, 

kdy stačí, aby mezi dotazovanými bylo pár nováčků, s nízkým počtem odpracovaných let 

ve službě a výsledná četnost u rizika na pozici 1. „slovní útok ze strany kontrolované osoby“ je 

jen 7,75.  

 Z téže tabulky (tabulka č. 12) lze určit riziko, se kterým se dotazovaní policisté setkali 

v minulosti své služby nejméně. Je to riziko na pozici 7. „ohrožení policisty radioaktivní látkou 

“s četnosti 0,25. Když se podíváme do tabulky č. 12, do sloupce součet zjistíme, že 

za celkovou odpracovanou dobu respondentů ve výši 2010 let se s tímto rizikem potkali 

policisté patnáctkrát. 

 Ostatní rizika jsou rozprostřeny mezi spodní hranici 0 a horní hranicí 6-10 (dle dat 

ze získaných dotazníků a vypočítaných četností).   
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9 ZVLÁDÁNÍ RIZIK   

 Všechna rizika jsou z pohledu ohrožení zdraví a majetku nebezpečná. Některá jsou 

závažnější. Nedochází k nim často, ale pokud se tak stane, může vzniknout velká újma. 

Některá rizika jsou méně závažná, ale zato se mohou vyskytovat velmi často. Proto se rizika 

zkoumají a zjišťují se pomocí různých analytických metod. Na závěr zkoumání se vždy 

pohlíží na rizika z pohledu vzniku a relevantní odezvy. „Jak a za jakých okolností rizika 

vznikají? Jak zabránit jejich vzniku nebo zmírnění dopadů rizik?“ Odpovědi na tyto otázky se 

musí hledat neustále. 

9.1 Riziko s nejvyšším hodnocením podle první kategorie 

 V tabulce č. 8 dosáhla nejvyššího hodnocení z pohledu míry rizika pozice 

č. 13. „při stíhání vozidla služebním vozidlem“. 

 I když je vozidlo policie vybaveno ZVZ, stále to posádce vozu nezaručuje bezpečnou 

cestu. Míra rizika je vysoká jednak kvůli rychlosti obou vozů (pronásledovaného 

a pronásledujícího), jednak kvůli technickému stavu vozovek a v neposlední řadě i výskytem 

ostatních účastníků silničního provozu, kteří na tyto činnosti nejsou připraveni. Také zde 

může hrát roli technický stav obou zúčastněných vozidel. Důvodem je také skutečnost, že se 

od podobných akcí stále více upouští (pokud nejsou nevyhnutelně nutné). Policista si před 

zahájením stíhání sám zváží, má-li pro něj daný přestupek takovou váhu, aby kvůli němu 

riskoval zdraví své i zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Navíc je spousta dalších 

možností jak lze pachatele přestupku nebo trestného činu předvést před správní orgán.  

 V době digitálních technologií má převážná většina vozu PČR nejen radar, ale rovněž 

i kameru pro zaznamenávání dění okolo vozu, z nějž jsou předávány kopie správnímu orgánu 

jako důkaz prohřešku. [9] 

 Další možností je koordinace s jinou jednotkou (poblíž nebo ve směru kudy, se 

ujíždějící vozidlo pohybuje) a z bezpečné vzdálenosti provádět pozorování. Zde však hrozí 

nebezpečí, že budou policisté zpozorováni a ujíždějící vozidlo opětovně zvýší svou rychlost.  

 Při vysoké rychlosti hrozí rovněž riziko, že řidič ujíždějícího vozidla nezvládne řízení 

a způsobí dopravní nehodu. Proto musí být policista řídící služební vůz připraven kdykoliv 

bezpečně zastavit.  

 Ať už se policista rozhodne pronásledovat nebo nepronásledovat ujíždějící vůz musí 

myslet především na své bezpečí a na bezpečí ostatních účastníků silničního provozu.  
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9.2 Riziko s nejvyšším hodnocením podle druhé kategorie 

 V tabulce č. 10 (pravděpodobnost vzniku) je nejvyšší četností ohodnocena pozice 

č. 1. „slovní útok ze strany kontrolované osoby“. 

 Zde je zřejmé, že se jedná o slovně vedený útok na veřejného činitele. Většinou jde 

o osoby pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Případně ještě o skupinu 

nepřizpůsobivých občanů nebo lidi co nic neriskují, protože nic nemají a na ničem jim 

nezáleží. Policista, který takovému útoku čelí, může dle zákona použít přiměřeného stupně 

ochrany. Hrozí zde totiž riziko, že pokud slovní útok policista přejde a nezakročí, může 

útočník získat více sebedůvěry a může zaútočit na policistu i fyzicky.  

 Dalším rizikem, které hrozí při častém slovním útoku na policistu, je velký nátlak 

na psychiku policisty. Pokud by byl policista tomuto jevu vystaven často nebo trvale, hrozí 

narušení jeho psychické rovnováhy. Z tohoto důvodu mají policisté možnost navštěvovat 

psychologa. 

9.3 Riziko s nejvyšším hodnocením podle třetí kategorie 

 V tabulce č. 12 je podobně jako u tabulky č. 10 nejvyšší četnost na pozici č. 1. „slovní 

útok ze strany kontrolované osoby“. 

 Z odpovědí a (z tabulky č. 12) je vidět, že riziko na pozici č. 1. „slovní útok ze strany 

kontrolované osoby“ je ohodnoceno četností 7,75. Toto vysoké číslo je však zkresleno 

použitím statistické metody. Ve třetí kategorii se bavíme o četnosti z minulosti. Pomocí 

dotazníku bylo zjištěno, že se v minulosti potýkali policisté hlavně s tímto rizikem. Popis jak 

zvládat rizika dané kategorie je popsáno v bodě 9.3. 
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10 ZÁVĚR 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit rizika, která vznikají při kontrole 

dodržování pravidel silničního provozu u PČR. Rizika spojená s úkoly a činnostmi, které 

služba dopravní policie při kontrole vykonává. Zároveň jsem měl za úkol navrhnout způsob 

jak těmto rizikům předcházet, případně jak se zachovat pokud již riziko vznikne.  

 

 V teoretické části bakalářské práce jsem se věnoval hledání dostupné literatury 

a zákonů, která s tématem bakalářské práce úzce souvisí. Byl vymezen příslušný právní rámec 

prostřednictvím zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a závazných pokynů policejního prezidenta. 

Při hledání dalších potřebných informací jsem používal především odbornou literaturu. 

 

 V první polovině praktické části jsem se věnoval hodnocení rizik při úkolech 

a činnostech služby dopravní policie. Z dosažených výsledků jsem sestavil seznam možných 

rizik. Pomocí analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA), se ukázalo být nejvyšším rizikem 

zastavování vozidla na pevném stanovišti. Ostatní rizika se pohybují v rozsahu mírného 

rizika. Všechna rizika byla zanesena do grafu dle Paretova principu 80/20 a Lorenzovy 

křivky. Rovněž byla rizika verifikována pomocí analytické metody souvztažnosti. 

Po provedení analýzy byly určeny další rizika, která bylo potřeba řešit z pohledu bezpečnosti.  

 V druhé polovině praktické části byl opětovně využit vytvořený seznam možných 

rizik. V tomto případě byl použit pro sestavení dotazníku se třemi stupnicemi pro sjednocené 

podmínky hodnocení. Dotazníky byly rozdány dopravní policii ve třech městech: Přerov, 

Ostrava, Český Těšín. Domluva a spolupráce s vedoucími všech oddělení byla výborná. 

 Ve dvou posledních kapitolách jsem pracoval se získanými daty a s nejvýše 

ohodnocenými riziky.  

 Nakonec jsem se věnoval kapitole zvládání rizik.  Kde jsem rozebral postupy, které 

mohou být při vzniku rizik použity. 

 

 Závěrem lze říci, že se mi podařilo naplnit hlavní cíle bakalářské práce. Bezpečnostní 

rizika spojená s kontrolou dodržování pravidel silničního provozu u PČR jsou známá.  Postup 

při zvládání rizika i s návrhem na postup při předcházení rizik je možno nalézt ve výsledcích 

práce.   
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