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1. Charakter a druh mimořádné události
1.1

Pojmy

A. Záchranou pohřešovaných osob v terénu (déle jen „pátrací akce v terénu“) se rozumí jednorázové
časově a prostorově omezené nasazení většího počtu sil a prostředků směřující k vypátrání pohřešované
osoby. Organizace a řízení pátrací akce v terénu se provádí podle této typové činnosti.
B. Mimořádnou událostí se v tomto případě rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností
člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život zdraví pohřešované osoby a vyžadují provedení
záchranných a likvidačních prací.
C. Pohřešovanou osobou je osoba, po které bylo vyhlášeno nebo započato pátrání, a které hrozí
nebezpečí ohrožení života a zdraví v důsledku mimořádné události, např. v důsledku její závislosti na péči
jiných osob (zejména malé děti, nesvéprávné nebo nemocné osoby atd.) nebo v důsledku působení
nepříznivých okolností (zejména meteorologických podmínek – podchlazení, umrznutí nebo vlivem prostředí
či okolností – utonutí, zranění, závislost na medikamentech), pokud nebude urychleně vypátrána.
D. Záchrannými pracemi se rozumí takové činnosti, které směřují k nalezení pohřešované osoby
a poskytnutí jí neodkladné zdravotní péče, přičemž činnost probíhá nepřetržitě.
E. Likvidačními pracemi se rozumí prohlídka terénu (zpravidla nepřístupný terén, vodní toky nebo vodní
plochy) ve kterém se mohou nacházet tělesné pozůstatky pohřešované osoby, oběti mimořádné události.
Vlastní technika provedení pátrání (viz přílohy listu velitele zásahu) je obdobná, pátrání je ale možné
přerušovat. K provedení likvidačních prací je možné dále využívat i speciální síly a prostředky složek
integrovaného záchranného systému, které se při záchranných pracích zpravidla nevyužívají (např.
vyčerpávání studní hasiči apod.).
F. Místem pohřešování je poslední prokazatelně zjištěné místo fyzického výskytu pohřešované osoby
v době předcházející oznámení označené výhradně oznamovatelem události; ostatní informace o výskytu
pohřešované osoby získané zprostředkovaně z jakýchkoliv informačních zdrojů po zahájení pátrání se za
poslední místo pohřešování nepovažují.
G. Průzkum je činnost, při které se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro rozhodování o způsobu vedení
zásahu. Provádí se po celou dobu zásahu. Průzkumem jsou všechny činnosti vztahující se ke zjištění nebo
ověření zásahových podmínek. Jeho cílem je získat maximální možné množství informací o mimořádné
události, zejména o zdroji rizika a o charakteristických ohroženích, které hrozí záchranářům nebo
pohřešované osobě.
H. Velitel zásahu koordinuje činnost v místě nasazených složek integrovaného záchranného systému
(IZS), včetně osob které poskytují osobní nebo věcnou pomoc, a na místě řídí součinnost těchto složek a
osob. Velitelem zásahu je zpravidla příslušník Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“), který může být
současně i velitelem pátrací akce prováděné podle interního aktu řízení1.
I. Sektorem rozumí část místa zásahu nebo určitá charakteristická činnost, která je řízena a koordinována
velitelem sektoru; velitele sektoru určuje velitel zásahu. Sektor lze dělit na úseky.Velitel sektoru zejména:
a) organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu průzkum a vyhodnocuje situaci v sektoru,
1
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v případě bezprostředního ohrožení života osob je oprávněn změnit rozhodnutí velitele zásahu,
podává veliteli zásahu informace o plnění úkolů a o situaci v sektoru,
udržuje spojení s velitelem zásahu,
analyzuje informace o nebezpečí v sektoru a provádí jejich ověřování.

J. Úsekem se rozumí část místa zásahu, na kterém složky IZS provádějí záchranné a likvidační práce
řízené a koordinované tzv. velitelem úseku. Velitele úseku určuje velitel zásahu. Velitel úseku plní obdobné
úkoly jako velitel sektoru.
K. Věcná pomoc je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací na výzvu
velitele zásahu; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem
nebo s vědomím velitele zásahu.
L. Osobní pomoc je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací na výzvu velitele
zásahu; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo
s vědomím velitele zásahu.
Pozn.: věcnou nebo osobní pomoc od právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo fyzických osob
(např. převoz nalezených tělesných pozůstatků) při pátrání vyžaduje velitel zásahu prostřednictvím
příslušného operačního a informačního střediska IZS přímo, nebo cestou operačního střediska Policie
ČR, a to na základě ustanovení § 23 a § 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“).
1.2 Obecné vymezení mimořádné události

A. Jedna ze složek IZS, obvykle Policie ČR, dostala oznámení nebo na základě zjištěných skutečností má
důvodný předpoklad se domnívat, že došlo k mimořádné události podle bodu 1.1. B a byly aktivovány
alespoň dvě složky IZS poté, co:

a) místně příslušný útvar Policie ČR obdržel oznámení (tísňovou informaci) o pohřešování osoby
přímo, nebo prostřednictvím některého operačního střediska Policie ČR a nebo od složek IZS,
b) oznámení o pohřešování osoby bylo sdělena přímo některému příslušníku Policie ČR telefonicky nebo
ústně.
Oznámení bylo vyhodnoceno jako důvěryhodné a bylo přiměřeně ověřeno (např. podáním vysvětlení
opatrovníkem osoby), pravděpodobnost zlomyslného (klamavého) volání je malá. Z podaných informací lze
přibližně lokalizovat předpokládaný prostor – místo pohřešování, kde se osoba může nacházet. V některých
případech může být součástí oznámení i informace o tom, že některá složka IZS nebo skupina občanů již
samostatně provádí opatření k záchraně pohřešované osoby v terénu.

B. Tato typová činnost se nevztahuje na problematiku
a) pátrací akce, kterou Policie ČR provádí samostatně,
b) záchranu osob v bezprostředním ohrožení života v horském terénu, na vodních tocích nebo
vodních plochách.
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Záchranu osob v bezprostředním ohrožení života zřejmě související se sportovními aktivitami
v horských terénech organizují a zabezpečují členové Horské služby o.p.s. (profesionální horská služba) ve
spolupráci se členy Horské služby České republiky o.s. (dobrovolnická horská služba) podle vlastních
postupů a zkušeností.
Obdobně rychlý zásah při záchraně osoby v bezprostředním ohrožení života, u které je možnost
utonutí, zajišťují neprodleně členové Vodní záchranné služby Českého červeného kříže (VZS ČČK) na těch
nádržích, kde je VZS ČČK zřízena a kde má obvykle stálou stanici nebo stanoviště.
V těchto případech horská služba resp. VZS ČČK zahajují záchranu osob z vlastní iniciativy. To je
nezbavuje povinnosti neprodleně vyrozumět o této skutečnosti Policii ČR.
Pozn: pátrání po osobách a věcech patří výlučně do působnosti Policii ČR, z toho důvodu je nezbytné, aby
horská služba a VZS ČČK měly s Policií ČR dohodnutý způsob oznamování započetí záchrany osob
místně příslušnému operačnímu středisku Policie ČR a způsob další spolupráce.
1.3

Postup Policie ČR při přijetí oznámení o pohřešované osobě

A. 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 „Oznámení o pohřešované osobě“ (MV č. skl. 496).
Dále si pro potřeby pátrání od oznamovatele vyžádá fotografie pohřešované osoby.
B. Pátrání po pohřešované osobě vyhlašuje operační středisko okresního ředitelství Policie ČR, v jehož
místní působnosti bylo přijato oznámení o pohřešování osoby ihned a bez průtahu po obdržení písemných
materiálů o oznámení bez ohledu na místo, kde k pohřešování osoby došlo a zajistí neodkladná opatření.
C. Na základě zjištěných poznatků se v některých případech může jednat o pohřešovanou osobu podle čl. 2
písm. c) bod 1 závazného pokynu policejního prezidenta č. 105/2005.

2. Charakter mimořádné události
Mimořádná událost je charakteristická tím, že
A. Ve většině případů jsou pátrací akce v terénu organizovány pro záchranu pohřešovaných
osob, u kterých je malá pravděpodobnost, že důvodem pro jejich pohřešování je spáchání
úmyslného trestného činu.
B. Pátrací akce v terénu může být součástí již vyhlášené pátrací akce po pohřešované osobě(ách)
organizované Policií ČR a prováděné v přímé souvislosti s plněním úkolů policie, při čemž platí, že
• pátrání po osobách je systém organizačních, operativně pátracích, administrativně evidenčních
a jiných opatření k nalezení pohřešovaných osob (je to tedy složitý systém, který má nevyhnutelné
administrativní procedury a z toho vyplývající časové prodlevy a náročnost),
• je plně v kompetenci Policie ČR, která také při pátrání po osobách, které má souvislost
s vyšetřováním trestné činnosti nebo jestliže není zřejmé okamžité bezprostřední ohrožení
pohřešované osoby, spolupracuje při pátrání výhradně s orgány činnými v trestním řízení a na
veřejnost se s žádostí o spolupráci při pátrání obrací jen za splnění zákonných podmínek,
• Policie ČR je personálně a materiálně vybavená pro provádění pátrání po pohřešovaných osobách
včetně pátracích akcí v terénu. Tyto akce však obvykle není schopna zabezpečit personálně
v potřebném rozsahu (osobami provádějícími propátrání terénu) bezprostředně po oznámení. Může
ale bezodkladně, dovolují-li to meteorologické podmínky k propátrání terénu nasadit vrtulník,
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Policie ČR není vybavena a vycvičena pro hledání osob v lavinách, pod troskami objektů nebo
v podzemních prostorách, včetně krasových a nebo v důlních dílech2, s výjimkou specializované
skupiny potápěčů vycvičených pro tyto zásahy z oddělení specializovaných potápěčských činností a
výcviku Policejního prezidia České republiky (OSPČV),
chybějící disponibilní síly a prostředky pro okamžité a bezprostřední zahájení pátrací akce v terénu
je optimální získat v rámci IZS (policisté sice mohou vyzvat každého o pomoc při plnění úkolů
policie, ale využití složek IZS garantuje pomoc vycvičených osob, které jsou zvyklé na velitelský
způsob řízení a jejich dosažitelnost je usnadněna využitím údajů vedených v poplachovém plánu
IZS ).

C. Na řešení této mimořádné události je obvykle velmi citlivá veřejnost, zejména v případech
pohřešovaných dětí. Z toho důvodu je nutné projevovat rozhodnost v nasazování sil a
prostředků, vyčkávání na posily nebo šetření není na místě.
D. Pro řízení pátrací akce v terénu je nutné zabezpečit spojení mezi velitelem zásahu (případně štábem
velitele zásahu) a nasazenými disponibilními silami IZS, včetně příslušných operačních středisek.
Spojovací prostředky (radiostanice) těchto sil ale nejsou zpravidla v plné míře kompatibilní. Z tohoto
důvodu je nezbytné, aby velitel zásahu soustředil od každé nasazené složky IZS, která není
schopna komunikovat s radiostanicí velitele zásahu přímo, po jedné radiostanici (zpravidla včetně
obsluhy), pomocí které sám, nebo prostřednictvím určeného člena štábu velitele zásahu pro
spojení, bude se složkami komunikovat. Při použití radiostanic pracujících v síti MATRA lze pro
spojení mezi velitelem zásahu a veliteli nebo vedoucími takto vybavených složek, včetně
operačních středisek využít kanál 112. Vzhledem k předpokládanému množství radiostanic je
vhodné zpracovat grafický plán spojení (schéma spojení) s volacími znaky, údaji o stanici (např.
analog, digitál, případně číslo mobilního telefonu obsluhy) a identifikačními údaji (jméno, příjmení,
funkce, název složky) osoby, která radiostanici používá. Současně je potřeba zabezpečit podmínky
pro obměnu nebo dobíjení zdrojů v radiostanicích a připravit plán nouzového spojení přes mobilní
telefony účastníků pátrací akce v terénu.
E. Pro koordinaci řízení pátracích rojnic, zabezpečení spojení, průzkum a provádění dokumentace
může být využíván vrtulník Policie ČR3.

3. Činnost složek IZS při zásahu
Zjednodušený schematický algoritmus činností, které velitel zásahu trvale koordinuje při pátrací akci
v terénu je přiložen k listu velitele zásahu. Složky IZS nebo jejich příslušní velitelé nebo vedoucí na příkaz
velitele zásahu plní jednotlivé úkoly
• samostatnou činností složky nebo několika složek pod velením velitele nebo vedoucího složky, velitele
sektoru nebo úseku (např. prohledání trosek nebo jeskyní, odčerpávání a prohlídka studní apod.), nebo
• v přímé součinnosti s policejními silami a prostředky pod velením příslušníka Policie ČR (pohyb
kynologů před rojnicí, lezci v policejním vrtulníku apod.), nebo
• členové složek IZS mohou být jednotlivě začleněni přímo do pátracích rojnic pod velení velitele rojnice.

2

Zákon č. 44/1988 Sb., důlní díla (spadají pod jurisdikci Státní báňské správy –zasahuje Báňská záchranná služba)
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti (hospodářsky využívané podzemní prostory spadají pod jurisdikci
Inspektorátu bezpečnosti práce – zasahuje Hasičský záchranný sbor ČR)
3
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 155/2001, kterým se stanoví zásady při uplatňování požadavků na leteckou
činnost pro potřeby Policie ČR
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4. Velitel zásahu
A. Velitelem zásahu - pátrací akce v terénu, je zpravidla příslušník Policie ČR4).
B. Velitelem pátrací akce v terénu, řídí-li zásah příslušník Policie ČR, může být
a)

b)
c)

velitel služebního zákroku Policie ČR, který rozhodne o spolupráci s dalšími složkami IZS; to je vedoucí
pracovník okresního ředitelství Policie ČR, který je určen do dosažitelnosti na příslušný den; do jeho
příchodu a převzetí velení je velitelem pátrací akce v terénu policista, který se na místo pátrací akce
v terénu dostavil jako první,
nadřízený služební funkcionář - z vyššího stupně řízení, který se dostaví na místo pátrací akce v terénu
od okamžiku, kdy převezme řízení pátrací akce v terénu, to je, kdy začne udělovat pokyny k řízení
pátrací akce v terénu,
určený příslušník útvaru nebo organizačního článku, který pro pátrací akci v terénu poskytl převažující
síly a prostředky (např. Speciální pořádková jednotka Správy hlavního města Praha).

C. Do příjezdu Policie ČR řídí součinnost složek IZS při pátrací akci v terénu ve funkci velitele zásahu velitel
nebo vedoucí té složky IZS, která se na místo dostavila jako první (např. velitel jednotky požární
ochrany, vedoucí skupiny speleologů).
D. Velitel zásahu zpravidla ke koordinaci pátrací akce v terénu zřizuje štáb velitele zásahu (déle jen „štáb“)
jako svůj pracovní orgán. Do štábu velitel zásahu může povolat následující osoby
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

velitele jednotek požární ochrany,
příslušníky Policie ČR pro zajištění analýzy zásahové situace a vedení dokumentace společného
zásahu složek IZS,
příslušníky Policie ČR z jednotlivých služeb nebo ze specializovaných pracovišť (např. psovody nebo
potápěče),
lékaře nebo delegovaného zástupce zdravotnické záchranné služby (ZZS),
starostu obce nebo městské části, případně jimi pověřenou osobu,
vedoucího výjezdové skupiny báňské záchranné služby nebo speleologické záchranné služby při
záchraně osob, které se pravděpodobně nacházejí v důlních dílech nebo podzemních prostorách,
vedoucího střediska horské služby, VZS ČČK nebo jejich zástupce,
další právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou vlastníkem, správcem nebo uživatelem
zařízení, budov nebo jiných prostor v souvislosti s řešením této mimořádné události, nebo které na
výzvu velitele zásahu poskytují osobní nebo věcnou pomoc (např. osoby odpovědné za správu lesa při
pátrání v souvislých lesních porostech).

E. V případě, že je pátrací akce v terénu lokalizována do prostoru, ve kterém je pro bezpečný pohyb osob
zapojených do pátrání nezbytný speciální výcvik a speciální vybavení (např. lavinová pole, lezecké terény
apod.) je stanoviště velitele zásahu nebo štábu velitele zásahu zvoleno na přístupném místě s přihlédnutím
k meteorologickým podmínkám a možnostem komunikace pomocí radiostanic.

4

např. § 19 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.,o IZS a § 2 písm. a) a m) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR v platném
znění
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5. Odpovídající stupeň poplachu IZS
Vzhledem k tomu, že prostor pátrací akce v terénu je nutné členit na sektory a úseky, je vhodné
vytvořit štáb velitele zásahu a jsou často využívány i síly a prostředky ostatních složek IZS včetně osobní
a věcné pomoci od osob, je odpovídajícím stupněm poplachu nejméně 2. v některých případech i 3. stupeň
poplachu5.

6. Ukončení společného zásahu řešeného podle této typové činnosti
Za ukončení společného zásahu složek IZS je považován okamžik, kdy velitel zásahu rozhodne
o ukončení pátrací akce v terénu, zásahu z důvodů, že je
a) osoba nalezena, zdravotně zajištěna a dopravena do bezpečí, nebo jsou nalezeny tělesné pozůstatky,
b) terén je prohledán, nalezení živé osoby je vyloučeno, další pátrání by uvádělo do nebezpečí záchranáře
apod.

7. Využitelné síly a prostředky
A. Terén s možností vytváření pátracích rojnic
a)

•
•
•
•
•
•

b)

c)

•
•

d)

e)
f)

•
•

Policie ČR
příslušníci policie z nejbližších obvodních (místních) oddělení Policie ČR,
příslušníci místně příslušné pořádkové jednotky nebo zásahové jednotky služby pořádkové policie
Policie ČR správy kraje nebo správy hlavního města Praha, případně posílení o další vyžádané síly
a prostředky,
psovodi se služebními psy,
speciální výjezdové skupina odboru služební kynologie a hipologie
vrtulníky Policie ČR letecké služby s policejním a záchranářským vybavením,
výjimečně policejní inspektoři - jezdci se služebními koňmi (blízkost Prahy, Brna nebo Zlína),
strážníci obecních, resp. městských policií na základě součinnostní dohody s místně příslušným
okresním (obvodním, městským) ředitelstvím Policie ČR nebo hasičským záchranným sborem kraje
(dále jen „HZS kraje“), nebo na základě začlenění obecní, resp. městské policie do IZS a nebo na
základě veřejnoprávní dohody obcí v teritoriu, v němž probíhá pátrací akce v terénu,
jednotky požární ochrany (JPO)
jednotky HZS krajů vybavené podle požadavků velitele zásahu (např. čerpací nebo vyprošťovací
technikou, materiálem pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou atd.),
podle vyhlášeného stupně poplachu až 15 JPO sboru dobrovolných hasičů obcí,
kynologové
psovodi se služebními psy Policie ČR,
psovodi se psy ostatních složek IZS, kteří jsou držiteli kynologických atestů MV6 se specializací
k vyhledávání,
osoby poskytující osobní pomoc podle zákona o IZS, které byly k jejímu poskytnutí vyzvány
na základě jejich dobré místní znalosti terénu (členové horské služby, lesníci, lesní stráž apod.),
ZZS včetně Letecké záchranné služby - je povolávána jen v případě úspěšného výsledku zásahu
a na základě zdravotního stavu nalezené osoby, případně v případě zranění některého záchranáře.

5

§ 22 a 23 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
pokyn č. 48/2003, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci
záchranných prací
6
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B. Nepřístupný terén ztěžující nebo vylučující vytváření pátracích rojnic
a) skupina lezců HZS kraje,
b) členové horské služby
c) vrtulníky Policie ČR včetně leteckých záchranářů Hasičského záchranného sboru České republiky
nebo policejních specialistů nebo letecké prostředky Armády České republiky,
d) příslušníci OSPČV vyškolení pro práci ve výškách a nad otevřenou hloubkou, včetně zásahu
z vrtulníku (možnost vysazení na souš i vodní hladinu).
C. Terén, ve kterém je potřeba vyloučit nebo potvrdit utopení osoby ve vodním toku nebo vodní ploše
a) potápěčská skupina místně příslušné zásahové jednotky pořádkové policie Policie ČR správy kraje,
poříčního oddělení policie Policie ČR správ krajů, Policie ČR správy hlavního města Praha nebo
potápěči z OSPČV,
b) skupina potápěčů příslušného HZS kraje,
c) potápěči místní skupiny VZS ČČK v místech, kde je zřízena a začleněna do IZS,
d) psovodi se psy se specializací k vyhledávání při pátrání po utopených osobách,
e) vrtulníky Policie ČR k propátrání vodní hladiny.
D. Důlní díla, podzemní prostory včetně krasových,
a) skupina báňské záchranné služby,
b) skupina speleologické záchranné služby,
c) potápěči a lezci HZS kraje,
d) specializovaná skupiny potápěčů vycvičených pro tyto zásahy z OSPČV.
E. Zveřejnění oznámení o pohřešované osobě v okolí místa pohřešování
• místní samospráva a sdělovací prostředky (po dohodě a je-li to vhodné, na žádost velitele zásahu
zveřejní identifikační údaje k pohřešované osobě, včetně fotografie).

Schvaluji: . policejní prezident
plk. Mgr. Oldřich Martinů
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Postup velitele zásahu
(kontrolní list)
Postup velitele zásahu:
1. Po dojezdu na předpokládané místo zásahu vyhledá oznamovatele, případně jiné informované osoby
a zjistí aktuální informace o pohřešování osoby. Naváže spojení s operačním střediskem Policie ČR (OS
PČR), které pátrací akci v terénu vyhlásilo, informuje ho o svém stanovišti a vzájemně si vymění aktuální
informace. V případě potřeby si jeho cestou vyžádá potřebné mapové podklady z GIS IZS od HZS kraje.
zahájeno

splněno

2. Na základě dostupných informací, soustředěných sil a prostředků nebo po vyhodnocení mapových
podkladů, viditelnosti, členitosti terénu a dalších okolností velitel zásahu rozhodne o způsobu
provedení pátrání a velikosti prostoru, který bude prohledáván. Současně posoudí potřebu dalších sil a
prostředků a jejich druh. Stanoví místo soustředění sil a prostředků (nástupní prostor), které obvykle
bude sloužit i jako týlový prostor a prostřednictvím OS PČR povolá
a) další síly a prostředky Policie ČR na místo soustředění sil a prostředků,
b) v případě kdy hrozí nebezpečí z prodlení, ohrožení života a zdraví pohřešované osoby vyžádá
nasazení vrtulníku, určí způsobilého koordinátora do vrtulníku, způsob spojení a místo přistání.
V případě, že nebezpečí z prodlení nehrozí, předá letecké službě informaci o možném nasazení
vrtulníku,
c) další potřebné síly a prostředky cestou operačního a informačního střediska (OPIS) IZS.
zahájeno

splněno

3. V případě potřeby stanoví místo pro informování sdělovacích prostředků. Odborné informace podávají
ve své působnosti příslušné osoby určené velitelem zásahu. Nezřídí-li toto pracoviště poskytuje tyto
informace o průběhu pátrací akce v terénu sám.
zahájeno

splněno

4. V případě, že již probíhá záchrana osob v bezprostředním ohrožení života horskou službou v terénu,
nepřístupném pro nevycvičené osoby, nebo záchrana osob v bezprostředním ohrožení života Vodní
záchrannou službou ČČK na vodě, naváže spojení s velitelem záchranných prací, oznámí mu svoji
polohu a dále koordinuje sám nebo cestou příslušného operačního střediska vnější logistickou a jinou
podporu pro probíhající záchranu osob podle požadavků velitele nasazené skupiny a okolností zásahu.
zahájeno
5)

splněno

Zajistí přímo nebo prostřednictvím OS PČR spojení s OPIS IZS a požádá o
• vyhlášení druhého případně třetího stupně (podle počtu potřebných osob do rojnic) poplachu složek
IZS,
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povolání sil a prostředků složek IZS do nástupního prostoru, předem oznamuje potřebu psovodů se
psy nebo potápěčů, specifikuje minimální potřebu osob pro vytváření pátrací rojnice,
oznámení starostovi místně příslušné obce s rozšířenou působností o vyhlášení třetího stupně
poplachu a jeho důvodech,
zabezpečení osobní pomoci osob, u kterých je předpoklad dobré místní znalosti (lesníci, lesní stráž,
zemědělští a lesní dělníci apod.),
zabezpečení spolupráce se starostou a orgány a organizačními složkami obce nebo městské části
(zejména obecní policie), v jejímž katastru je místo zásahu, pokud s nimi již není přímo v osobním
kontaktu.

zahájeno

splněno

6) Z velitelů složek IZS, které přijíždí na místo zásahu, zřídí štáb velitele zásahu, obvykle veliteli jednotky
požární ochrany uloží zabezpečit spojení a řádné označení členů štábu rukávovými páskami apod. Do
štábu podle potřeby povolá další osoby potřebné pro koordinaci pátrání.
zahájeno

splněno

7) Je-li vrtulník Policie ČR již na místě, projedná s posádkou postup pátrací akce v terénu, způsob pátrání
vrtulníku, případně další možnosti využití vrtulníkové techniky při řízení pátrací akce v terénu. Vrtulník
využije zejména k prvotnímu předběžnému průzkumu místa zásahu včetně jeho členění, k dokumentaci,
záchranným a evakuačním činnostem, přepravě sil a prostředků na vzdálenější či nepřístupná místa
přičemž současně upřesní způsob spojení s osádkou vrtulníku podle přílohy č.1.
zahájeno

splněno

8) Zabezpečí základní průzkum, při využití mapových a grafických pomůcek rozdělí prostor zásahu na
úseky a sektory. Stanoví velitele úseků a sektorů, případně velitele rojnic nebo samostatně působících
skupin kynologů. Velitele poučí o zásadách pátrání a podmínkách dodržování bezpečnostních opatření
které stanovil. Uloží velitelům provést poučení svých podřízených, zejména osob poskytujících osobní
nebo věcnou pomoc. Současně jim zabezpečí mapové podklady s vyznačením propátrávaných prostorů
a dalších potřebných náležitostí, např výpisy z grafického plánu spojení.
zahájeno

splněno

9) Nařídí postupné prohledávání jednotlivých úseků a sektorů postupem znázorněným v algoritmu
záchranné pátrací akce v terénu (viz příloha č. 2). Při prohledávání prostorů dohlíží, je-li to možné, na
dodržování pravidel uvedených v příloze č. 1, přičemž zejména
• postupuje rozhodně, vyčkávání není na místě,
• je-li to účelné, tak nejvzdálenější prostory prohledává přednostně vrtulník s termovizí, k tomu po
domluvě s jeho posádkou zvolí optimální metodu vrtulníkového pátrání (viz příloha č. 1),
• umožní-li to podmínky, zajistí přednostní prohledávání sektorů psovody se psy,
• zabezpečí provedení likvidačních prácí k dokončení propátrání úseků nebo míst, kde je předpoklad
nalezení jen tělesných pozůstatků (např. čerpání studní). Ty jsou prováděny následně až poté, co je
možné postrádat příslušné síly a prostředky při záchranné pátrací akci v terénu,

Název souboru
05-STČ-07ZPTA-list velitele.doc

Datum vydání /aktualizace
1.7.2007/

Strana/počet stran
2/4

Počet příloh
2/1

Katalogový soubor typové
činnosti

List velitele zásahu
složek integrovaného
záchranného systému

STČ – 07/IZS
Číslo jednací:
PPR-54-21/SKR-2007

•
•

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Zpracovatel listu

Záchrana pohřešovaných osob
- pátrací akce v terénu

Policejní prezídium
České republiky

v případě potřeby zabezpečuje podmínky pro odpočinek nebo střídání zasahujících osob a zvířat, za
tím účelem je možné průběžně povolávat prostřednictvím OS PČR resp.prostřednictvím OPIS na
místo zásahu další síly a prostředky Policie ČR resp. složek IZS,
v případě potřeby, nebo na žádost velitele složky zabezpečuje společný týlový prostor, kde podle
délky zásahu nebo meteorologických podmínek zabezpečí stravu a ochranné nápoje pro zasahující.

zahájeno

splněno

10) Spolupracuje se složkami Policie ČR na místě zásahu, které se přímo neúčastní záchranných prací, ale
provádí související agenturně operativní průzkum.
zahájeno

splněno

11) Po nalezení živé pohřešované osoby, zejména u dětí a nesvéprávných osob, zabezpečí
• poskytnutí odborné první pomoci zasahujícími osobami,
• přepravu osoby do bezpečí,
• neprodleně prohlídku osoby lékařem nebo přivolá prostřednictvím OPIS zdravotnickou záchrannou
službu (ZZS), případně ZZS-leteckou záchrannou službu,
• informování OS PČR, které zajistí
• bez zbytečného odkladu informování rodiny, oznamující osoby, opatrovnického zařízení apod.,
• informaci pro veřejnost.
zahájeno

splněno

12) Po nalezení tělesných pozůstatků pohřešované osoby zabezpečí provedení prvotních a neodkladných
úkonů na místě nálezu a požádá OS PČR o výjezdovou skupinu (pokud nelze vyloučit možnost
trestného činu) a dále zabezpečí
• neprodlené ohledání tělesných pozůstatků lékařem nebo podle okolností policejním lékařem,
• vystavení listu o prohlídce mrtvého, jestliže lékař nerozhodne o provedení pitvy (lékař je povinen
oznámit úmrtí příslušnému úřadu pověřenému vedením matriky),
• převoz tělesných pozůstatků do určeného zdravotnického zařízení, jestliže lékař při prohlídce
mrtvého rozhodne o provedení pitvy,
• podle okolností
• informování OS PČR, které zajistí, bez zbytečného odkladu informování rodiny, oznamující
osoby, opatrovnického zařízení apod.,
•
informaci pro veřejnost.
zahájeno

splněno

13) Požádá OPIS o odvolání poplachu složek IZS a prostřednictvím svého štábu ukončí zásah složek IZS;
s veliteli jednotlivých složek domluví předání jejich dílčích zpráv o zásahu na HZS kraje.
zahájeno
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14) Dokončí potřebnou dokumentaci pátrací akce a následně i zprávu o zásahu složek IZS.
zahájeno

splněno

Schvaluji: . policejní prezident
plk. Mgr. Oldřich Martinů
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Propátrávání prostoru organizováním pátracích rojnic
a využíváním dalších speciálních sil a prostředků
Příprava rozvinutí rojnice
•

•

•
•

Prostor pátrání se na mapě nebo na situačním náčrtku rozdělí na sektory a určí se pořadí prohledávání
sektorů.
Zvolí se vyrovnávací čáry (zpravidla terénní čára, průsek, cesta, vodní tok apod.), z nichž dvě obvykle
tvoří hranici sektoru a slouží jako výchozí, vyrovnávací nebo konečné linie pohybu rojnice.
Pozn.: z objektivních důvodů, kterými mohou být nepřehlednost části prostoru nebo vysoká
pravděpodobnost výskytu pohřešované osoby, může postupovat rojnice při pátrání v tzv. kruhu z jeho
středu nebo opačně z obvodu do středu, přičemž velitel rojnice určí výchozí místo.
Stanoví se rozestupy osob v rojnici, tak aby byla vizuálně pokryta veškerá místa mezi postupujícími
členy rojnice.
Velitel rojnice stanoví způsob, kterým bude komunikovat s jednotlivými členy rojnice (radiostanice,
mobilní telefony, hlasem předáváním zprávy od člena k členovi).

Postup rojnice
•
•
•
•
•
•
•

Rojnice postupuje v linii stejným tempem od výchozí čáry k nejbližší vyrovnávací čáře, přičemž jednotliví
členové rojnice udržují takové tempo postupu, aby se sousedním členem rojnice neztratili vizuální
kontakt, zejména při prohledávání špatně prostupných nebo méně přehledných míst.
Propátrání označeného terénního místa (skalní útvary, povrchové a podzemní prostory, jeskyně apod.)
a všech jiných objektů se provádí po předchozí předběžné prohlídce místa.
Pokud terén neumožňuje některé místo prohledat, člen rojnice to okamžitě oznámí veliteli rojnice, který
místo zanese do mapy.
Po dosažení vyrovnávací čáry se členové rojnice zastaví, rojnice se vyrovná, provede se kontrola
spojení, velitel rojnice vydá pokyny k dalšímu postupu, v namáhavém terénu je vhodný krátký odpočinek
a případné občerstvení.
Po dosažení konečné vyrovnávací čáry, která je hranicí sektoru, velitel výsledek pátrání oznámí veliteli
zásahu, zaznamená ho do dokumentace a vydá pokyny k propátrání dalšího sektoru.
Nutné prohlídky oplocených pozemků v sektoru jsou prováděny, je-li to možné, za přítomnosti jejich
majitelů nebo na místě přítomných zástupců orgánů obce.
U objektů, které se nalézají v sektoru pátrání a v nichž je přítomný majitel nebo uživatel je příslušníkem
policie požádán o zkontrolování tohoto objektu. Objekt, který je uzamčený a opuštěný a nejeví známky
násilného vniknutí se neprohledává.

Spolupráce rojnice se služebními kynology a využití nepolicejních psů
•

Efektivitu pátrání výrazně zvyšuje využití služebních psů. Dále je možné využít psovodů se psy
ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS), kteří jsou držiteli kynologických atestů
Ministerstva vnitra (pokyn č. 48/2003, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem
předurčeným k nasazení v rámci záchranných prací) se specializací k plošnému vyhledávání (povolává
operační a informační středisko IZS).
Zásady pro efektivní využívání schopností psů
• Pátrání za pomoci vycvičeného psa se provádí po stopě a nebo formou plošného vyhledávání.
• Při používání psů je třeba mít na zřeteli, že se může jednat o duševně nemocnou osobu nebo dítě, které
se ztratilo v určitém prostoru z důvodu ztráty orientace, a může mít např. ze strachu z potrestání rodiči
snahu se úmyslně skrývat.
• Psovodi se psy se pohybují před rojnicí ve stejném směru v přidělených pásmech (nejbezpečnější
a nejobvyklejší způsob), nebo vstřícným postupem proti rojnici na čáru setkání, nebo prohledávají
samostatně přidělené sektory.
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V případě samostatné práce skupin psovodů bez přímé součinnosti s rojnicí je vhodné rozestavit hlídky
mezi jim přidělenými pásmy (směry), zvláště v horském terénu.
Po nalezení stopy je třeba zdokumentovat její typické znaky (např. tvar otisků podrážky, tvar
chodidla, délka kroku), aby nedošlo k její záměně.
Nálezce stopy je povinen zachovat stopu v původním stavu, tedy tak aby nebyla po nálezu překrytá
jiným pachem.
Při ztrátě nalezené stopy provádí pátrající důkladnou prohlídku kolem místa, kde se stopa ztratila do
vzdálenosti nejméně 100 metrů. Po nalezení stopy pokračuje v pátrání.
Při ztrátě stopy u vodního toku, se pozorně propátrávají oba břehy po proudu i proti proudu.
Místo, kde došlo ke ztrátě stopy bez jejího opětovného nalezení se v terénu viditelně označí, zanese do
mapy a oznámí veliteli zásahu.
Pokud jsou k pátrání využíváni současně psovodi se služební psy a současně jiní psovodi se psy, je
nutné je nasazovat odděleně.

Využití vrtulníků při pátrání
Pro pátrání na rozlehlém, špatně přístupném a nepřehledném prostoru, při špatné viditelnosti z místa
na místo a v dalších obtížně řešitelných podmínkách (nad vodní plochou, trasologické stopy na sněhu apod.)
jsou využívány vrtulníky Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“), letecké služby, které využívají
metody přímého vizuálního pátrání (včetně pátrání s nočním světlometem), nebo využívají termovize.
- Noční světlomet je vhodné používat k prosvícení nižší vegetace či lesního porostu, nebo k širokému či
bodovému osvětlení terénu a budov v případech, jestliže je rozsah pátrání malý, nebo jestliže byl výskyt
pohřešované osoby pátrání upřesněn,
- termovize, nebo-li pátrání s využitím zařízení FLIR je velmi účinné využívat zejména v chladnějších
měsících či v denní době bez přímého slunečního svitu. Jedná se o optoelektronické zařízení umožňující
snímání a uchování barevného obrazu nebo obrazu rozdílů tepelných hodnot.
Způsob vyžadování pohotovostního vrtulníku
Letecká činnost je vyžadována velitelem pátrací akce v terénu cestou operačního střediska Policie
ČR okresního (městského, obvodního) ředitelství nebo operačního střediska Policie ČR správy kraje nebo
správy hl. m. Prahy, Policie ČR útvaru s působností na celém území České republiky, na operačním
oddělení Policejního prezidia České republiky (dále jen „operační oddělení“)
a) hrozí-li nebezpečí z prodlení, operační oddělení informuje služebního funkcionáře, kterému byla
policejním prezidentem nařízena služební pohotovost a operační středisko letecké služby o požadavku na
vzlet. Ředitel letecké služby nebo služební funkcionář, kterému byla ředitelem letecké služby nařízena
služební pohotovost nařídí let okamžitě po obdržení informace z operačního oddělení,
b) nehrozí-li nebezpečí z prodlení nebo je vyžádán sanitní vrtulník, operační oddělení vyžádá souhlas od
služebního funkcionáře, kterému byla policejním prezidentem nařízena služební pohotovost. Po vydání
souhlasu operační oddělení informuje operační středisko letecké služby; po obdržení souhlasu ředitel
letecké služby nebo služebním funkcionář, kterému byla ředitelem letecké služby nařízena služební
pohotovost, nařídí let.
V případech uvedených pod písm. a) je vyžádání realizováno s využitím nejrychlejší
informační cesty (např. telefonní nebo radiová síť) a dodatečně vyžádáno písemnou formou.
Nebezpečím z prodlení je zejména pátrání po pohřešovaných dětech či osobách, kdy je bezprostředně
ohrožen jejich život nebo zdraví.
Zásady pro efektivní využívání vrtulníků při pátrání
• Vrtulník je třeba požadovat včas a již v prvotní informaci předané operačnímu středisku letecké služby
musí žadatel specifikovat předpokládané úkoly. Další potřebné informace se upřesňují posádce vrtulníku
během letu k místu pátrání.
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Vrtulník velitel zásahu vyžaduje přes územně příslušné operační středisko Policie ČR, a to cestou
operačního oddělení, které připraví potřebná opatření a povolení, jsou-li vyžadována. Současně tyto
úkony zaznamená do informačních systémů a koordinuje nasazení vrtulníků do policejních akcí.
V požadavku na let na záchranu osob (je možné vyžádat beze schválení) je třeba alespoň přibližně
ústně (písemně po akci) přes operační středisko letecké služby specifikovat:
a) žadatele, jeho funkci, telefonické spojení, vyžadující útvar,
b) velitele zásahu řídícího pátrací akci v terénu, včetně telefonického nebo jiného spojení, které je
nutné pro upřesnění a ověření požadavku,
c) datum a čas letu,
d) předpokládanou dobu trvání akce,
e) místo přistání, orientační body v místě přistání, jejich popis,
f) počasí v místě přistání,
g) předpokládanou činnost (pátrání, případně výsadek záchranáře pomocí palubního jeřábu
v nepřístupném terénu), specifikace terénu, ve kterém bude letecká činnost prováděna,
h) počet policistů na palubě vrtulníku,
i) součinnostní spojení.
Na místě je potřeba v rámci předletového rozboru situace stanovit metody pátrání, případný
postup, upřesnit kritická místa, dohodnout spojení s pozemními složkami apod.. Optimální je posádku
vrtulníku doplnit zkušeným pátračem z dobrou místní znalostí a komplexními informacemi o probíhajícím
pátrání.
Spojení posádky vrtulníku s pozemními silami a prostředky je základní potřebou, posádka musí mít
přehled o možnostech radiového spojení (grafické schéma spojení, počet radiostanic, jejich
rozmístění), velitel pátrací akce musí mít možnost usměrňovat přelety vrtulníku.
Metodami vrtulníkového pátrání je pátrání po přímé trati, pátrání po rovnoběžné trati, pátrání po vlnovité
čáře, pátrání po obrazci čtverce, pátrání po vrstevnicích a pátrání v sektorech.
Pátrání v sektorech je koordinováno s pátráním pozemních rojnic, tak aby nedocházelo ke zbytečnému
zdvojování pátrání, pokud to není účelné.

Postup složek IZS při pátrání ve vodním prostředí
•

Záchrannými pracemi ve vodním prostředí se v systému IZS zabývá Hasičský záchranný sbor České
republiky (HZS ČR), Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže (VZS ČČK) a Policie
ČR, zastupovaná zejména služebními potápěči správ krajů a Oddělení speciálních potápěčských
činností a výcviku Policejního prezidia České republiky (OSPČV). Vzhledem k nastavení časově
výjezdových a teritoriálně akčních rádiusů jednotlivých zmiňovaných složek IZS je pravděpodobné, že
na místě tonutí či utonutí osoby bude v převážné většině v prvotním sledu zasahovat HZS ČR nebo
VZS ČČK.
Je jednoznačné, že záchrana tonoucí či bezprostředně utonulé osoby je možná pouze do té doby, pokud
tato nepřesáhne zcela zjevně časový interval, vylučující možné zachování životních funkcí. Nelze konkrétně
určit přesný časový údaj, po jehož uplynutí již nelze považovat záchranu utonulého za možnou. Každý
jedinec je jinak fyzicky disponován, přírodní podmínky variují s roční dobou, teritoriem i místní situací.
Z empiricky ověřených statistických údajů však vyplývá, že záchranná nebo pátrací akce po osobě, která je
prokazatelně pod vodní hladinou a není vybavena technickými prostředky pro dýchání pod vodou, nejpozději
po šedesáti minutách ztrácí na akutnosti, neboť tato doba je pro lidský organismus neslučitelná se životem.
Přesto konkrétní dobu, po kterou je prováděna záchrana lidského života směřující k jeho záchraně, je nutné
ponechat na uvážení velitele zásahu (pracovníka, který je za takovou činnost zodpovědný).
•
Postup HZS ČR a VZS ČČK na místě záchrany tonoucí, či bezprostředně utonulé osoby se řídí
všeobecně platnými právními předpisy, případně interními akty řízení. Zároveň je však nezbytně nutné
vycházet z faktu, že zpravidla nejsou podchyceny a věrohodně zjištěny skutečnosti bezprostředně
související s okolnostmi tonutí či utonutí osoby. Proto, pro případné účely trestního řízení, je nezbytné
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na místě kromě provádění samotné záchrany tonoucí osoby, zajistit i místo události, zabránit vstupu
nepovolaných osob, provést prvotní dokumentaci místa ( zejména pomocí audio a videotechniky ), zjistit
jména a kontaktní údaje případných svědků události, zajistit věci osobního vlastnictví postižené osoby,
atd.
Uvedenou činnost na místě zpravidla vykonává Policie ČR a to na základě platných ustanovení
právního řádu České republiky. Do příjezdu Policie ČR však může dojít k nevratným procesům
poškození stop nesoucích důležité informace a proto je potřeba se na místě takovéto události
pohybovat s co možná nejmenším počtem osob, ve vymezených koridorech a celkově dbát na to, aby
docházelo k co nejmenším možným zásahům do míst, kde bude následně provedeno ohledání
a podrobné šetření zajišťující kriminalisticky relevantní informace. Naprosto identický postup platí i pro
vodní a podvodní prostředí, které je po příjezdu specialistů OSPČV či služebních potápěčů jednotlivých
policejních správ, ohledáno v souladu s trestním řádem České republiky.
Policejní potápěči OSPČV či jednotlivých správ krajů po příjezdu na místo plně přebírají zodpovědnost
za veškeré činnosti související s pátráním po utonulé osobě, ohledání místa, pohybu po vodní a přilehlé
lokalitě, provedení dokumentace ve vodním prostředí a všechny další činnosti související s pátráním,
zajištěním stop, vyzdvižením těla, atd.. Zároveň jsou nadřízeni ostatním potápěčům na místě
zasahujícím a tito podléhají jejich velení. Vedoucí potápěčské akce Policie ČR může požádat o další
případnou součinnost s potápěči dalších složek IZS, nicméně jen on rozhoduje, zda k jejich dalšímu
nasazení dojde, popřípadě kde, kdy a v jaké míře. V případě, že takováto součinnost není potřebná, věc
plně přechází do rukou Policie ČR, která provede předpisem stanovené postupy za použití vlastních
personálních a materiálních prostředků.

Postup HZS ČR, VZS ČČK, popřípadě obecní či městské policie na místě záchrany osoby (před příjezdem
Policie ČR):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Provedení prvotního zjištění relevantních skutečností na místě.
Okamžité zahájení záchranných prací (jak na hladině, tak pod ní).
Zajištění místa souvisejícího s celou věcí, zjištění svědků události, atd.
Omezení vstupu nepovolaných osob.
V případě nálezu těla osoby v časovém intervalu, kdy je možné provést záchranu života, postupovat
dle platných právních předpisů.
V případě nalezení těla utonulé osoby, kdy je zcela a jednoznačně patrné, že se její stav neslučuje
se životem, místo nálezu označit a ponechat tělo tam, kde bylo nalezeno. Toto neplatí, pokud by
z jakéhokoliv důvodu hrozilo ztracení těla ( silný proud, atd. ), popřípadě by nastaly další skutečnosti
ohrožující kvalitu vodního zdroje či zdraví a života dalších osob.
Setrvat na místě do příjezdu Výjezdové skupiny SKPV OOK OŘ PČR a místo nálezu předat veliteli
výjezdové skupiny nebo potápěčů OSPČV či Policie ČR správ jednotlivých krajů. Současně předat
veškeré doposud zjištěné skutečnosti a informace vedoucímu výjezdové nebo potápěčské akce.
Vyčkat rozhodnutí vedoucího potápěčské skupiny Policie ČR o převzetí věci či následném dalším
součinnostním nasazení.
V případě předání věci ukončit akci a dále postupovat dle platných interních aktů řízení.

Schvaluji: . policejní prezident
plk. Mgr. Oldřich Martinů
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Výjimka !
Na rozdíl od běžné činnosti a spolupráce složek IZS při reakci na mimořádnou událost, mají při
pátrání po osobách rozhodující roli a odpovědnost za koordinaci činnosti složek IZS v operačním řízení
operační střediska Policie ČR. S odpovědností a rolí se pojí i právo na selektivní výběr informací
poskytovaných operačním a informačním střediskům (OPIS) IZS a dalším operačním střediskům složek
IZS. Při výběru poskytovaných informací přihlíží operační střediska Policie ČR mimo jiné i k přiměřené
ochraně osobních údajů pohřešované osoby a bere ohledy na osobní angažovanost a situaci osob, které
jsou jejími blízkými příbuznými. Všechna operační střediska složek IZS, která se na pátracích akcích
v terénu podílí, oznamují všechny relevantní skutečnosti a informace příslušnému operačnímu středisku
Policie ČR přednostně a neprodleně, a svoji případnou vlastní záchranářskou činnost zahajují s vědomím
Policie ČR.

Úkoly operačních středisek složek IZS
1. Operační střediska Policie ČR
A.

Operačního řízení při záchraně pohřešovaných osob, pátrací akce v trénu se podle
rozsahu pátrání a dalších okolností účastní tato operační střediska Policie ČR:
a) operační středisko místně příslušného okresního ředitelství Policie ČR,
b) operační středisko místně příslušné Policie ČR správy kraje,
c)

operační středisko operačního oddělení Policejního prezídia ČR.

Vedle úkolů policie ve věcech pátrání po osobách a věcech, které operační střediska Policie ČR
zabezpečují a které nejsou předmětem této typové činnosti, operační střediska Policie ČR dále:
•

povolávají prostřednictvím OPIS IZS příslušného kraje (zkratka KOPIS) síly a prostředky
z poplachového plánu IZS kraje, zejména jednotky požární ochrany, specializované služby HZS krajů
(potápěči, lezci) sanitky a vrtulníky zdravotnické záchranné služby,

•

povolávají prostřednictvím OPIS IZS příslušného kraje síly a prostředky ostatních složek IZS podle
potřeb velitele zásahu (např. kynology se psy) atd.

•

zabezpečují nasazení vrtulníku s vybavením. Podle situace (pátrání či záchrana) s vrtulníkem
vyžadují letecké záchranáře, policejní specialisty pro činnosti ve vodním prostředí, ve výškách a nad
otevřenou hloubkou s možností nasazení z vrtulníku (např. OSPČV PP ČR) či speciálním policejním
týmem (zásahová jednotka),

•

vyžadují prostřednictvím OPIS IZS příslušného kraje věcnou a osobní pomoc právnických a fyzických
osob pro záchranné práce, přičemž pomoc určenou pro policejní činnosti vyžadují samy (viz společný
list),

•

zabezpečují veliteli zásahu potřebné údaje z policejních informačních systémů,

•

zabezpečují dostatečnou a šetrnou informovanost příbuzných a blízkých o průběhu nebo výsledku
pátrací akce v terénu.

Název souboru
08-STČ-07ZPAT-list OS.doc08-STČ07ZPAT-list OS.doc

Datum vydání/aktualizace
1.7.2007/

Strana/Počet stran
1)/2

Počet příloh
0

Katalogový soubor typové
činnosti

List operačních
středisek složek
integrovaného
záchranného
systému

STČ – 07/IZS
Typová činnost složek IZS
při společném zásahu
Číslo jednací
PO-374-4/IZS2007

Zpracovatel listu

Záchrana pohřešovaných osob
- pátrací akce v terénu

MV - generální
ředitelství HZS ČR

2. OPIS IZS (činnost vykonává OPIS HZS kraje –zkratka KOPIS)
OPIS IZS na základě požadavků velitele zásahu nebo příslušného operačního střediska Policie ČR
• povolává síly a prostředky složek IZS z poplachového plánu IZS kraje,
• povolává prostřednictvím OPIS generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR síly
a prostředky složek IZS, které nejsou v kraji k dispozici (např. kynologové),
• zabezpečuje cestou OS PČR nebo zástupce hasičského záchranného sboru ve štábu velitele zásahu
pro velitele zásahu potřebné mapové podklady a údaje z GIS IZS,
• na základě požadavku velitele zásahu zprostředkovává věcnou nebo osobní pomoc právnických
a fyzických osob pro záchranné práce,
•

na základě požadavku velitele zásahu vyžaduje uveřejnění tísňové informace po provozovateli
hromadných informačních prostředků (dle § 32 zákona o IZS).

Schvaluji: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR
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Úkoly a činnosti sil a prostředků Policie ČR
A. ÚKOLY SIL A PROSTŘEDKŮ POLICIE ČR PŘI ZÁCHRANNÝCH PRACÍCH
•
•
•
•
•
•
•
•

(pravděpodobnost, že pohřešovaná osoba žije, je nezanedbatelná)
získat relevantní informace o možném místě pohybu pohřešované osoby (např. dítě nebo
handicapovaná osoba), po které je zahájeno pátrání,
stanovit prostor, který je potřeba prohledat,
soustředit dostatečné síly a prostředky složek integrovaného záchranného systému (IZS) k prohledání
stanoveného prostoru,
v případě potřeby koordinovat společný zásah složek IZS se souběžnou pátrací akcí prováděnou Policií
ČR,
nepřetržitě propátrávat stanovený prostor po částech s využitím rojnic, kynologů se psy, případně
termovize, tak aby bylo možné prohledávaný prostor stále zmenšovat a již prohledané části vyloučit,
najít ztracenou osobu a zabezpečit jí poskytnutí potřebné první a následně lékařské pomoci,
zabezpečit přepravu nalezené osoby do bezpečí,
uvědomit rodiče nebo opatrovníky osoby o nalezení osoby.

K záchranným pracím jsou obvykle využity následující síly a prostředky Policie ČR
Příslušníci sil služby pořádkové policie z nejbližších místně příslušných obvodních (místních) oddělení
Policie ČR.
Využití: ve prospěch velení zásahu, pro zabezpečení komunikace velitele zásahu s orgány obce, místními
právnickými nebo fyzickými osobami poskytujícími osobní nebo věcnou pomoc, případně jsou nasazování
do pátracích rojnic.
Služební psovodi se služebními psy.
Využití: k přednostnímu pátrání po ploše zásahu.
Potápěči Policie ČR: (potápěči OSPČV PP ČR a potápěči jednotlivých správ krajů Policie ČR)
Využití: pro velení zásahu pod vodní hladinou, nasazení pro pátrání na a pod vodní hladinou,
v nepřístupném terénu dosažitelném pouze pomocí lezeckých technik či vrtulníku.
Dále jsou systémově předurčeni pro záchranné práce
Příslušníci místně příslušné pořádkové jednotky nebo zásahové jednotky služby pořádkové policie Policie
ČR správy kraje nebo správy hl.m. Prahy.
Využití: ve prospěch velení zásahu, pro vytvoření velkých pátracích rojnic.
Vrtulníky Policie ČR letecké služby
Využití: vizuální průzkum, pátrání, záchrana a evakuace osob, přeprava sil a prostředků, dokumentace
včetně využití speciální techniky, např. termovize.
Podle polohy místa záchranné pátrací akce v terénu a okolností je možné využít
Čluny a vůdce malých plavidel z řad:
• OSPČV PP ČR,
• poříčních oddělení Policie ČR správ krajů (správy hl.m. Prahy),
• zásahových jednotek,
• obvodních oddělení Policie ČR, která mají na svém teritoriu vodní tok či plochu,
• služby cizinecké a pohraniční policie,
Využití: vizuální průzkum břehů a vodní hladiny.
Inspektory–jezdce oddělení jízdní policie se služebními koňmi (Praha, Brno, Zlín)
Využití: propátrání rozsáhlých prostorů.
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B. ÚKOLY SIL A PROSTŘEDKŮ POLICIE ČR PŘI LIKVIDAČNÍCH PRACÍCH
(naděje, že pohřešovaná osoba žije, se vzhledem k času a okolnostem stále zmenšuje až je téměř
zanedbatelná, hledají se tělesné pozůstatky pohřešované osoby)
•
•
•
•
•
•

postupně vylučovat dosud nepropátrané prostory, kde by mohla být pohřešovaná osoba nebo její
tělesné pozůstatky,
poskytnout speciální síly k pátrání v nepřístupných místech (potápěči, lezci),
využít shromážděné síly a prostředky Policie ČR a jiných složek IZS, které se účastnily záchranných
prací, k propátrání stanovených prostor za účelem nalezení alespoň tělesných pozůstatků
pohřešované osoby,
nalézt tělesné pozůstatky pohřešované osoby a provést jejich předběžnou identifikaci,
v případě potřeby poskytnout techniky a specialisty služby kriminální polici a vyšetřování,
provést patřičné úkony a postupy za účelem vyloučení možné zaviněné příčiny úmrtí.

K likvidačním pracím jsou obvykle využity některé k tomu vhodné síly a prostředky Policie
ČR provádějící předtím záchranné práce jako např.
Potápěči z poříčních oddělení Policie ČR nebo ze zásahových jednotek služby pořádkové policie nebo
útvaru rychlého nasazení Policie ČR nebo OSPČV PP ČR.
Využití: řízení pátrání a pátrání po tělesných pozůstatcích pod vodní hladinou
Specialisté služby kriminální policie na místě nálezu tělesných pozůstatků z místně příslušného okresního
(obvodního) ředitelství Policie ČR.
Využití: identifikace tělesných ostatků, potvrzení nebo vyloučení cizího zavinění úmrtí, zajištění stop atd.

Schvaluji: . policejní prezident
plk. Mgr. Oldřich Martinů

Název souboru
09-STČ-07ZPAT-list PČR.doc

Datum vydání /aktualizace
1.7..2007/

Podpis
dne:

Strana/počet stran
2/2

Počet příloh
1/1

Číslo jednací:
. PO 374-4/IZS-2007

Katalogový soubor typové
činnosti

List

STČ – 07/IZS

jednotek PO

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Zpracovatel listu

Záchrana pohřešovaných osob
- pátrací akce v terénu

MV-generální ředitelství
HZS ČR

Úkoly a činnosti sil a prostředků jednotek PO
A. ÚKOLY SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK PO PŘI ZÁCHRANNÝCH PRACÍCH
•
•
•
•

poskytnout veliteli zásahu síly a prostředky pro vytváření pátracích rojnic. Obvykle jsou poskytnuty
místně příslušné jednotky PO s místní znalostí,
provádět technickou pomoc podle příkazů velitele zásahu (zejména čerpací práce, čluny apod.),
vyčlenit skupiny lezců nebo potápěčů k prohledání prostor, které jsou rojnici nepřístupné,
zabezpečovat radiové spojení se zúčastněnými složkami IZS a s OPIS IZS.

K záchranným pracím jsou obvykle využity následující síly a prostředky jednotek PO
Dobrovolní hasiči jednotek SDH obcí s požární technikou z nejbližších obcí podle plánu plošného pokrytí
kraje jednotkami požární ochrany i dobrovolní hasiči těch jednotek SDH obcí, které nejsou v tomto plánu
zařazeny.
Využití: pro vytváření rojnic (místní znalost).
Jednotky HZS kraje (profesionální hasiči).
Využití: technické práce (zabezpečení osvětlení prostoru, týlová podpora, zázemí pro štáb velitele zásahu
atd.), zabezpečování spojení, lezecké a potápěčské činnosti, provedení přepravy nalezené osoby
z nepřístupných prostor do bezpečí. Volní příslušníci mohou být začleněni do pátracích rojnic.

B. ÚKOLY SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK PO PŘI LIKVIDAČNÍCH PRACÍCH
•

postupně podle příkazů velitele zásahu propátrávat nepřístupné prostory, ve kterých by se mohly
nacházet tělesné pozůstatky pohřešované osoby, v rámci toho zejména:
• provádět pátrání s využitím potápěčské techniky,
• provádět technické práce (např. čerpání studny).

K likvidačním pracím jsou využívány jednotky HZS kraje
Jednotky HZS krajů
Využití. k provádění technických prací za využití požární techniky vyžádaných velitelem zásahu.

Schvaluji: . genmjr. Ing. Miroslav ŠTĚPÁN
generální ředitel HZS ČR

Podpis
dne:
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Přehled některých souvisejících právních předpisů, vnitřních předpisů a odborné literatury
Právní předpisy:
[1]
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.
[2]
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
[3]
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
[4]
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
[5]
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
[6]
Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České
republiky k orgánům obcí a obecní policii.
[7]
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky
č. 226/2005 Sb.
[8]
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
[9]
Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
[10]
Vyhláška Báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
Vnitřní předpisy:
Ministerstvo vnitra
[11]
Nařízení Ministerstva vnitra č. 34/1999 k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při výkonu služby a při práci , ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 44/2002.
[12]
Nařízení Ministerstva vnitra č. 107/1999, kterým se upravuje vyžadování a schvalování letů u Policie
České republiky letecké služby.
Policie České republiky
[13]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 105/2005, kterým se upravuje postup při pátrání po
osobách a věcech.
[14]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 42/1998, kterým se vydávají „Směrnice k zajištění provozu
informačního systému Telefoto“.
[15]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 23/1998, který upravuje jednotný postup při provozování
a využívání informačních systémů „pátrání po osobách“ a „pátrání po odcizených vozidlech
a tabulkách se státními poznávacími značkami v databázovém prostředí UNIX/INFORMIX.
[16]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 83/1999, který upravuje organizaci a výkon u útvarů,
přípravu, výcvik, zdravotnické a materiální zabezpečení a spolupráci s potápěči jiných organizací.
[17]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 135/2001, kterým se upravuje věcná, funkční a místní
příslušnost znaleckých (expertních) pracovišť Policie České republiky, ve znění závazného pokynu
policejního prezidenta č. 84/2004.
[18]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 155/2001, kterým se stanoví zásady při uplatňování
požadavků na leteckou činnost pro potřeby Policie ČR
[19]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 145/2001, kterým se upravuje postup při provádění
policejních akcí, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 29/2002.
[20]
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 10/2003, kterým se vydávají pravidla o služební kynologii.
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Závazný pokyn policejního prezidenta č. 136/2006, kterým se upravuje postup při hlášení události
a provozování informačního systému „Událost“.
Doporučené postupy pro činnost příslušníků Policie České republiky při pátracích akcích po
pohřešovaných osobách v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života a zdraví
pohřešovaných osob – společná metodická pomůcka Policejního prezidia ČR Ředitelství služby
pořádkové policie (čj. PPR-22/RPP-2004) a MV-generálního ředitelství HZS ČR odboru IZS a
výkonu služby (čj.PO-602/IZS-2004)

Hasičský záchranný sbor ČR
[23]
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový
řád jednotek požární ochrany, ve znění pokynu č. 38/2002
[24]
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra
č. 48/2003 ze dne 31.10.2003, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem
předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací
[25]
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra
č. 19/2001 ze dne 18.4.2001, kterým se vydávají pravidla pro činnost potápěčských skupin
u Hasičského záchranného sboru ČR, ve znění pokynu č. 45/2004
[26]
Směrnice pro vyžadování a zapojení vrtulníků Policie České republiky letecké služby v rámci
integrovaného záchranného systému – společná směrnice generálního ředitele HZS ČR a náměstka
ministra vnitra (čj. PO-3781/IZS-2003) a policejního prezidenta (čj. PPR-287/K-2004)
Literatura:
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