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Abstrakt
Obsahem bakalářské práce je problematika přípravy a výcviku pořádkových
jednotek Policie ČR na mimořádné události. Práce jak již z názvu vyplývá, je
zaměřena na zhodnocení přípravy policistů a vzájemnou spolupráci pořádkových
jednotek při zákrocích pod jednotným velením.

Teoretická část se věnuje vysvětlení základních pojmů, organizaci, dělení
jednotlivých pořádkových jednotek, postupy, legislativu a výcvik pořádkových
jednotek.

V empirické části práce jsou vymezeny hypotézy a je popsán výzkumný vzorek
i metody výzkumu. V metodické části je cílem zjistit jaký názor mají policisté
zařazení v pořádkových jednotkách na kvalitu výcviku a zvládání zákroků pod
jednotným velením, které mohou být negativně ovlivněny nekvalitním výcvikem
nebo vybavením. Praktická výzkumná část, která se věnuje stanovým cílům
a hypotézám, které budou verifikovány nebo falzifikovány, byla zpracována za
pomocí zjištěných údajů anonymního dotazníkového šetření, které probíhalo mezi
členy pořádkových jednotek Policie ČR a následně vyhodnocena pomocí grafů.
V diskuzi byla provedena komparace zjištěných výsledků a tyto výsledky byly
porovnány s výsledky jiných autorů. V závěru bakalářské práce bude uvedeno
souhrnné zhodnocení.

Cílem práce bylo zjistit nedostatky ve výcviku a pokusit navrhnout řešení, které
by mohlo přispět ke zlepšení.

Klíčová slova
pořádková jednotka; bezpečnostní opatření; bezpečnostní situace; opatření;
zákrok; zákrok pod jednotným velením

Abstract
The content of the bachelor thesis is the issue of the preparation and training of
police units of the Czech Police for extraordinary events. The work is focused on
the evaluation of the preparation of police officers and the co-operation of the
police units in the procedures under united command.

The theoretical part deals with the explanation of basic concepts, organization,
division of individual units, procedures, legislation and training of command
units.

In the empirical part of the thesis there are defined hypotheses and a research
sample and methods of research are described. In the methodological part, the aim
is to find out what kind of opinions police officers have about the quality of
training and coping with unified command that can be negatively affected by poor
training or equipment. The practical research part deals with the set objectives and
hypotheses to be verified or falsified, was processed using the data of the
anonymous questionnaire survey, which was carried out among the members of
the police units of the Police of the Czech Republic and subsequently evaluated
using graphs. The comparison of the results was compared and the results were
compared to the results of other authors. At the end of the bachelor thesis, a
summary assessment will be presented.

The aim of the work was to identify shortcomings in the training and try to
propose solutions that could contribute to improvement.

Keywords
control unit; security measures; security situation; measures; intervention; under
the united command
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ÚVOD
V úvodu této práce bych rád uvedl důvod, proč jsem si téma „Příprava a výcvik

pořádkových jednotek“ vybral. Práce policisty mne vždy lákala a z tohoto důvodu
jsem před 12 lety nastoupil do řad Policie ČR a stal se členem pořádkové jednotky.
Při volbě tématu jsem vycházel z vlastních zkušeností získaných při speciálních
výcvikách a v průběhu bezpečnostních opatření. Policisté musejí být v dobré
fyzické kondici, musejí dobře zvládat použití donucovacích prostředků a zbraně.
Dále musejí dokonale ovládat pořadovou přípravu, koordinaci, znát secvičené
postupy družstva a taktiku různých zákroků. Pohyb a koordinace družstva je
velice důležitá, hlavně při společných zákrocích několika družstev, kde je důležitá
vzájemná komunikace. Komunikace probíhá jak v družstvu, tak i mezi družstvem
a velením, jelikož pořádkové jednotky zakročují pod jednotným velením. Členové
pořádkové jednotky jsou nasazováni na velké množství akcí, které jsou pořádány
nad rámec služby v době osobního volna a jsou mnohdy fyzicky napadáni
a uráženi ze strany občanů, proti kterým zakročují. Nasazení pořádkové jednotky
probíhá ve chvíli, kdy dochází k hromadnému narušení veřejného pořádku, který
nelze obnovit běžným způsobem. I tato skutečnost naznačuje, že zákroky jsou
velice náročné.

Cílem bakalářské práce je v teoretické části vysvětlit základní pojmy spojené
s pořádkovými jednotkami a seznámení s celkovým pohledem na výcvik těchto
jednotek. V empirické části bude popsán výzkum pomocí nestandardizovaného
dotazníku, zaměřený na spokojenost členů pořádkových jednotek, na kvalitu
výcviku a zvládání zákroků pod jednotným velením, které mohou být negativně
ovlivněny nekvalitním výcvikem nebo vybavením. V diskuzi bude provedena
komparace a porovnání výsledků s jinými autory. Celkové zhodnocení a výsledky
šetření budou shrnuty v závěru bakalářské práce. Hlavním cílem bylo zjistit
nedostatky ve výcviku a pokusit se navrhnout řešení, které by mohlo přispět ke
zlepšení.
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2

SOUČASNÝ STAV
Pořádkové jednotky jsou tvořeny policisty, kteří procházejí speciální přípravou

i výcvikem pro zvládání zákroků a disponují vybavením pro zákroky pod
jednotným velením. Jedná se o protiúderové komplety a z tohoto důvodu jsou
mnohdy nazývání jako „těžkooděnci“.

Pořádkové jednotky jsou především určené pro hromadné násilí a narušení
veřejného pořádku. Jejich činnost je zaměřena převážně na nácvik a realizaci akcí
pod jednotným velením, kontrolu davu a pátrací akce. Nároky na fyzickou
a psychickou odolnost jsou velmi vysoké (Vokuš, 2010).

Výcvik pořádkových jednotek se řídí metodickými příručkami, pokyny
a nařízeními. Obsah výcviku je stanoven „Cvičebním řádem“, který navazuje na
článek 35 závazného pokynu policejního prezidenta č. 10/2009, o zajišťování
vnitřního pořádku a bezpečnosti a stanovuje základní organizaci družstev,
jednotné zásady výcviku a základní činnosti družstev (ZPPP č. 10/2009).

2.1 Vymezení základních pojmů
Opatření – Může se jednat o bezpečností opatření, policejní opatření i policejní
akci. Charakterizuje se jako „činnost spočívající v působení na určitý objekt, za účelem
vyvolání určitého jednání nebo chování, nebo zdržení se takového jednání nebo chování
a realizace své odpovědnostní povinnosti vyplývající ze zákona, pokud není ochoten tuto
povinnost splnit dobrovolně“ (Tóth, 2007, s. 63).

Bezpečnostní opatření – opatření prováděné policií, ale i subjekty s ní
spolupracujícími, k zajištění bezpečnosti a vnitřního pořádku (Dalecký a kol.,
2009).
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Policejní opatření – ,,opatření prováděné policií k zajištění vnitřního pořádku
a bezpečnosti (Dalecký, 2009, s. 127).

Policejní akce – podle závazného pokynu policejního prezidenta je policejní
akce časově omezený nebo jednorázový souhrn taktických opatření, které jsou
vyhlášeny k provedení policejních opatření, a která nelze zabezpečit běžným
výkonem služby na stanoveném území s nasazením většího počtu sil a prostředků
policie České republiky (ZPPP č. 15/2016).

Účel policejní akce je – „cílem a účelem policejní akce se soustředěným
a cílevědomým nasazením sil a prostředků policejních sil účinně omezit negativní jevy
ovlivňující bezpečnostní situaci na určitém území“ (Kovárník, 2002, s. 61).

Převážně se jedná o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku, při akcích
s účastí většího počtu osob, vypátrání osob a věcí, zajištění ozbrojeného
doprovodu, převozu různých cenných věcí a dopravně bezpečnostní akce, ale
i o policejní akce na úseku boje s organizovanou kriminalitou či úseku boje
s terorismem. Provést účinná opatření proti osobám, které páchají trestnou činnost,
odhalit

a

zadržet

pachatele

protiprávního

jednání

a

vypátrat

hledané

či pohřešované osoby, hledané věci, předejít páchaní trestné činností a eliminovat ji
(Chmela, 2007).

Bezprostřední zásah (zákrok) – činnost směřující k odvrácení nebezpečí, které
bezprostředně ohrožuje právem chráněné zájmy a zasahuje do právních poměrů
osob, které ohrožení vyvolaly, nebo do právních poměrů třetích osob tím, že je
omezuje v jejich právech. Provedení zásahu (zákroku) je podmíněno splněním
základních předpokladů:
a) musí existovat zákonné zmocnění k provedení zásahu (zákroku);
b) právem chráněný zájem musí být bezprostředně a zjevně poškozen nebo
alespoň ohrožen;
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c) nebezpečí nelze odvrátit jinak (Kovárník a kol., 2009).
Služební zákrok je – “provedení úkonu, při němž dochází k přímému vynucování
splnění právní povinnosti nebo k přímé ochraně práv za použití síly nebo hrozby jejího
použití (dále jen „zákrok“), povinen použít slov „jménem zákona!“ a odpovídající výzvy”
(Úplné znění zákona č. 273/2008 Sb., s. 9).

Jde o bezprostřední zásah směřovaný proti osobě či věci, při níž je odvráceno
nebezpečí, které bezprostředně ohrožuje právem chráněné zájmy. Příslušníci
Policie ČR služebními zákroky zajišťují zejména ochranu veřejného pořádku,
bezpečnosti majetku a osob, a to nejen formou prevenčního opatření, ale
i opatřením mající charakter donucení (Macek, 2000).

Zákrok pod jednotným velením (z. č. 273/2008 Sb., § 59 odst. 1) - používá se
v případě, že plnění zákonem stanovených úkolů policie nelze dosáhnout běžnými
silami a prostředky. Zákrok nebo služební úkon se provede soustředěnými silami
a prostředky policie v určitém místě a čase, pod vedením služebního funkcionáře –
velitele. Pod jednotným velením velitele opatření zakročují pořádkové jednotky.
Policistům velí velitel jednotky a dále velitelé družstev. Kdy a jak bude pořádková
jednotka nasazena do akce, určuje velitel opatření. Velitelé pořádkových jednotek
Policie ČR rozhodují o strategii zákroku. Účelem každého zákroku je zabránit
dalšímu protiprávnímu jednání a to po předcházejících výzvách „jménem zákona“.
Od výzev lze upustit v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení. Provedení zákroku
je poslední variantou, jak konflikt řešit (Dalecký, 2009).

Pátrání - „Pátrání po osobách a věcech je organizovaná činnost Policie ČR prováděná
v přímé souvislosti s plněním úkolů policie a s využitím kriminalistických metod
a prostředků, jejímž cílem je zjistit, kde se osoby nebo věci nacházejí, nebo identifikovat
osoby, mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního nálezu neznámé totožnosti“ (ZPPP
č. 53/2015, s. 1).
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Pátrací akce - oproti policejní akci probíhá pátrací akce na větším prostorově
vymezeném území a je potřeba nasazení většího počtu policejních, ale
i součinnostních sil a prostředků za účelem vypátrání objektu. Jedná se
o jednorázovou a časově omezenou akci řízenou a organizovanou podle interních
aktů řízení a to Závazného pokynu policejního prezidenta číslo 53/2015, o pátrání
a Závazného pokynu policejního prezidenta číslo 10/2009, o zajišťování vnitřního
pořádku a bezpečnosti (Kovárník a kol., 2009).

Mimořádná událost – působení negativních sil a jevů vyvolaných člověkem
nebo přírodou a havárie, ohrožující zdraví, život, majetek nebo životní prostředí
(Krizová legislativa, 2016).

Hromadné narušení veřejného pořádku – ,,narušení veřejného pořádku za účasti
většího počtu osob, při kterém dochází k narušení právního řádu České republiky, zejména
oprávněných zájmů fyzických a právnických osob a k poškozování majetku (Zámek, 2013,
s. 14).

2.2 Pořádkové jednotky
Vyžaduje-li to bezpečnostní situace, působí na území krajského ředitelství nebo
územích odborů Policie ČR, které jsou na většině území České Republiky.
V současné době jsou již neodmyslitelnou součástí Policie ČR a plní velké množství
základních úkolů,

mezi které

patří chránit

bezpečnost

osob

a majetku,

spolupůsobit při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku i v situacích, kdy
hrozí narušení veřejného pořádku v souvislosti se shromážděním většího množství
osob, provádí bezprostřední opatření k jeho obnově, byl-li závažným způsobem
narušen. Dále se podílí na plnění úkolů policie v rámci integrovaného záchranného
systému při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací a na výkonu
služby při mimořádných událostech, sportovních a kulturních akcích, ale i při
akcích, kde je nutné nasazení většího počtu sil a prostředků Policie ČR, zejména
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v rámci

bezpečnostních

opatření

(http://www.policie.cz/clanek/poradkova-

policie.aspx).

Činnost pořádkových jednotek se dá charakterizovat jako druh správněbezpečnostní činnosti, tvořený systémem opatření a úkonů, preventivního, ale
i represivního charakteru, založený na zákonech a jiných právních předpisech,
směřující k zajištění ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti osob a jejich
majetku (Porada, 2007).

2.3 Vyslání a nasazení pořádkové jednotky
O vyslání pořádkové jednotky kraje rozhoduje ředitel krajského ředitelství
policie, který je může vyslat i na jiné místo ČR. O vyslání může rozhodnout
i pověřený vedoucí příslušník. Pořádkové jednotky územních odborů vysílá
vedoucí územního odboru vnější služby krajského ředitelství policie, ale pouze
v případě, že policisté spadají do jeho personální pravomoci a opatření se
uskuteční na území tohoto odboru. V případě naléhavé bezpečnostní situace je
možné vyslat pořádkové jednotky několika krajských ředitelství, o čemž rozhoduje
náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii nebo jím určený
vedoucí příslušník. O způsobu provedení zákroku a rozmístění policistů rozhoduje
velitel pořádkové jednotky. Při dlouhodobém nasazení většího počtu pořádkových
jednotek je jejich činnost řízena řídícím štábem útvaru, který si součinnost vyžádal,
nebo z vlastního řídícího štábu (Kočan a kol., 2013).

„O nasazení pořádkové jednotky nebo její části k posilování výkonu hlídkové nebo jiné
služby rozhoduje ředitel krajského ředitelství policie nebo vedoucí příslušník, do jehož
podřízenosti byla pořádková jednotka vyslána, vyjma případů, kdy je pořádková jednotka již
vyslána k plnění úkolů konkrétního opatření“(Zámek 2013, s. 43).
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2.4 Organizace a typy pořádkových jednotek
Krajská pořádková jednotka se skládá z jednotlivých skupin územních odborů,
které se dále člení na družstva. Organizačně se skládá z:
a) Velitel pořádkové jednotky - má velké množství úkolů, mezi které patří
koordinování

pořádkové

jednotky,

zástupců

a

velitelů

skupin

a rozhodování způsobu provedení zákroku, rozmístění policistů a má
odpovědnost za dodržování zákonnosti při zákrocích. Po ukončení nasazení
pořádkové jednotky zajišťuje zpracování písemného vyhodnocení celé akce.
Odpovídá za přípravu a akceschopnost pořádkové jednotky, zajišťuje na
vybraných místech zpracování typových plánů a odpovídá za hospodárné
využití svěřených prostředků, jejich provoz, údržbu, ošetřování a používání
výzbroje i výstroje. O činnosti pořádkové policie musí být zpracovávány
pravidelné přehledy, které velitel také kontroluje. Podílí se na vytváření
podmínek pro zvyšování fyzické zdatnosti podřízených a jejich odborné
kvalifikace.
b) Zástupce velitele pořádkové jednotky - v plném rozsahu plní úkoly velitele
v době jeho nepřítomnosti.
c) Instruktor pořádkové jednotky 

V průběhu opatření podřízen veliteli pořádkové jednotky, popřípadě
veliteli opatření;



zpracovává návrhy na výcvik, který následně organizuje a řídí,
zodpovídá za plnění fyzických prověrek, ale i připravenost policistů
pořádkové jednotky;



podílí

se

na

vyhodnocení

nasazení

pořádkových

jednotek

a zpracování typových plánů za účelem zlepšení výcviku a přípravy
policistů;


provádí

proškolování

manipulace

s výzbrojí,

technickými

a ochrannými prostředky pořádkové jednotky;
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zvyšuje svoji odbornost na odborných školeních a instrukčněmetodických zaměstnání pořádaných jinými a Policejním prezidiem
ČR;



plní úkoly nadřízených a další úkoly vyplývající z jeho funkce.

d) Velitel skupiny pořádkové jednotky - jako nadřízený velí družstvům ve
skupině, odpovídá za jejich připravenost a akceschopnost a podílí se na
přípravě a výcviku.
e) Zástupce velitele skupiny pořádkové jednotky - plní úkoly velitele
skupiny.
f) Velitel družstva pořádkové jednotky - velí policistům v družstvu a je
přímo podřízen veliteli skupiny a jeho zástupcům.
g) Zástupce velitele družstva pořádkové jednotky - v případě rozdělení
družstva přebírá velení jeho části a v době nepřítomnosti velitele družstva,
plní jeho úkoly.
h) Policisté pořádkové jednotky – se podílí na plnění úkolů policie, v rámci
integrovaného záchranného systému při záchranných a likvidačních prací
a plní zadané úkoly. Jsou podřízení velitelům skupin a velitelům družstev
i jejich zástupcům, plní pokyny a úkoly při zákrocích, ale i úkoly při
výcviku v oblasti odborné přípravy, fyzické zdatnosti, odborných znalostí.
i) Operační družstva pořádkové jednotky - jsou zpravidla rozdělena na
eskortní, kterým je určeno eskortování osob a zásahová, která provádí
zákroky a plní další úkoly. Mezi členy pořádkových jednotek se dále
nacházejí hasiči, zdravotníci, dokumentaristé, řidiči, obsluha donucovacích
a technických prostředků a logistické zabezpečení
Pořádkové jednotky se dělí do dvou skupin a to pořádkové jednotky stálé
a nestálé (Tóth, 2007).
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2.4.1 Stálé pořádkové jednotky
Stálé pořádkové jednotky jsou speciální jednotky, které působí pod jednotným
velením. Mezi stálé pořádkové jednotky patří speciální pořádkové jednotky, které
sídlí v Praze, Ústí nad Labem, Brně a ve Frýdku Místku. Tyto jednotky jsou
nepřetržitě k dispozici, jelikož svojí činnost provádí v režimu pohotovosti, což je
výhodou z hlediska koncentrace policejních sil a prostředků. Běžně posilují výkon
hlídkové nebo jiné služby na teritoriu útvarů policie, u kterých jsou zřízeny.
V případě potřeby vykonávají běžný nebo zvýšený výkon služby, spolupracují
s městskými soudy při rizikových soudních jednáních, s Českou národní bankou
při převozu cenin, ale i s dalšími subjekty při ochraně vytipovaných objektů. Při
zajišťování kulturních a společenských akcí spolupracují i se soukromými a jinými
organizacemi. Při zákrocích je řízena jednotným velením a musí být sladěna, aby
nedocházelo k případným excesům při provádění služebních zákroků. Z tohoto
důvodu procházejí pravidelným speciálním výcvikem (Macek a kol., 2007)

2.4.2 Nestálé pořádkové jednotky
Nestálé pořádkové jednotky jsou složeny z řadových policistů obvodních
oddělení, oddělení hlídkové služby, služby kriminální policie a vyšetřování,
a dalších. Svoji činnost vykonávají nad rámec své pracovní činnosti. V případě
větších bezpečnostních opatření dojde ke svolání Krajské pořádkové jednotky,
která se nenachází v jednom místě. Pořádková jednotka disponuje ochranným
vybavením pro zákroky pod jednotným velením a prochází speciální přípravou
a výcvikem pro zvládání zákroků. Mezi základní vybavení patří protiúderové
komplety, přilby a balistická ochrana (ZPPP č. 10/2009).

Různá bezpečnostní opatření a výcviky členů pořádkových jednotek mají však
negativní dopady, jak na zatěžování základních útvarů, tak na zatěžování
samotných policistů. Při svolání pořádkové jednotky dojde ke snížení počtu
policistů pro běžný výkon služby. Ne vždy lze na opatření zajistit stejný počet
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policistů v družstvu, což má za následek, že jednotlivá družstva nejsou vždy ve
stejném složení. Vzhledem k pracovnímu zatížení není vždy možné, aby se všichni
členové dostavili na pravidelný výcvik, což se může projevit na kvalitě
a profesionalitě policistů při zákroku (Hrudka, 2012).

2.5 Zákroky pořádkových jednotek
„Použití služebního zákroku je možné, pokud je bezprostředně ohrožen život, zdraví
nebo majetek nebo veřejný pořádek a nebezpečí nelze odvrátit jinak. Všechny uvedené znaky
musí být splněny současně, aby bylo možné služební zákrok provést. Služební zákrok musí
být prováděn na základě zákona a v souladu se zákonem a jeho cílem je ochrana společensky
relevantních hodnot a zájmů. Důležitý aspekt je ten, že policista se o konkrétním služebním
zákroku rozhoduje sám, pod jednotným velením se rozhoduje velitel opatření, který posoudí
skutečný stav věci dle správního uvážení. Podle okolností případu není vyloučena jeho
subjektivní odpovědnost za případné vybočení z mezí zákonem stanovených opatření 
(Hrozinková a kol., 2001, s. 41-42).

2.6 Postup před rozhodnutím o provedení zákroku
U předem oznámených shromáždění, kde lze předpokládat hromadné
výtržnosti, násilí proti osobám a poškozování majetku, musí ředitel všemi
dostupnými prostředky zjistit informace k shromáždění, organizaci a její rizika.
Dále musí zjistit sílu, úkoly a rozmístění pořadatelské služby. Součinnost musí být
projednána i s představiteli místního úřadu a majiteli pozemků či objektů. Před
zahájením musí být provedena důkladná prohlídka místa a okolí akce a musí být
provedeno opatření za účelem zabezpečení majetku a odstranění věcí, které by
mohly být použity proti policii ke způsobení újmy na zdraví či škodě na majetku.
Dále musí být zjištěn způsob dopravy osob na místo konání, předpokládané trasy
přesunu a místa, kde by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Podle
zjištěných informací o formě a rozsahu shromáždění je připraveno přiměřené
policejní opatření, které musí zabránit páchání protiprávního jednání. Při konání
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shromáždění se musí hodnotit rozsah shromáždění, jaká preventivní opatření se
mohou provést, právní kvalifikaci protiprávního jednání, druh činnosti policie
a rozvahu sil i prostředků. Každé protiprávní jednání musí být zadokumentováno
s jednáním podezřelých osob, činností či nečinností organizátorů, pořadatelů
a následně s provedením zákroku. Hodnotit se musí i zdravotnické zabezpečení
a to jak policistů, tak ostatních osob (ZPPP 10/2009).

2.7 Bezpečnostní opatření při sportovních utkáních
I z médií jsme si mohli povšimnout, že k hromadnému narušení veřejného
pořádku a zákrokům pořádkové jednotky Policie ČR nejčastěji dochází při
fotbalových či hokejových utkáních. Různá sportovní utkání sleduje velké
množství diváků, mezi které patří diváci, fanoušci a chuligáni. Fanoušci jsou
příznivci klubu, kteří jsou náchylní, jak na vývoj hry, tak na jednání fanoušků
jiných klubů. Nevhodné jednání vůči klubu, ke kterému mají diváci přízeň, může
dojít k násilnostem. Chuligáni se sportovních utkání účastní se svými příznivci, ale
o hru ani klub nemají zájem. Jedná se o rizikové skupiny, které se dopouštějí
diváckého násilí a narušují veřejný pořádek. Liší se v druhu páchání protiprávního
jednání, páchanými útoky, ale i politickou orientací k ultrapravici či ultralevici
(Zámek, 2013).
„Fotbalové chuligánství můžeme rozčlenit dle různých kritérií. Například dle způsobů
jednání, terčů jejich útoků, sociálních rolí a dalších. Mezi nejčastější formy fotbalového
chuligánství patří jejich způsoby chování a jednání, tj. jak se fotbaloví fanoušci chovají na
stadionech a mimo ně:


vniknutí na hrací plochu;



házení předmětů na hrací plochu či na aktéry hry;



výtržnosti a potyčky;



vandalismus;



konflikty verbální i fyzické násilí;
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rasistické projevy (uctívání rasistických hesel, bučení na hráče černé pleti apod.)“
(Mareš a kol., 2004, s. 15).

Chuligáni se netají ani nenávistí k Policii ČR, kterou titulují mezinárodní
zkratkou A. C. A. B. - All cops are bastards – Všichni policajti jsou bastardi
(whitwresistenc.mypage.cz/menu/a-c-a-b, 2018).

Na utkání, kde se předpokládá narušení veřejného pořádku, jsou nasazovány
pořádkové jednotky a to nejen z hlediska zajištění veřejného pořádku, ale
i zabezpečení osob a majetku. Při předpokladu velkého počtu fanoušků může
bezpečnostní opatření začínat na území hostujícího celku. Pořádkové jednotky
policie ČR mohou velké skupiny doprovázet až na stadion, kde se má utkání
odehrát. Na základě „Dohody mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Policií
ČR“ na stadionu za bezpečnost osob a majetku zodpovídá pořadatelská služba
a Policie ČR zakročuje až ve chvíli, kdy učiněnými opatřeními nelze obnovit
pokojný

stav

a

Policie

ČR

je

požádána

o

spolupráci

(www.policie.cz/clanek/bezpecnost-na-stadionech-pri-fotbalovych-a-hokejovychutkanich.aspx, 2018).

Zákrok Policie ČR je závislý na aktuální situaci na stadionu a je ovlivněn počtem
podezřelých osob a místem, kde k protiprávnímu jednání dochází. Největší riziko
střetů hrozí při odjezdu fanoušků ze stadionu a z tohoto důvodu dochází opět
k doprovodům rizikových skupin (Filák a kol., 2001).

2.8 Legislativa, zákony a interní akty řízení
Pořádkové jednotky se řídí Závazným pokynem Policejního prezidenta číslo
10 ze dne 13. února 2009, o zajišťování vnitřní bezpečnosti a pořádku, kterým se
sjednocuje postup při provádění opatření k zajišťování vnitřního pořádku
a bezpečnosti, zákonem číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem
číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Příslušné pořádkové jednotky jsou
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zřizovány předpisy Krajských ředitelství policie. U Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje se jedná o rozkaz č. 11 ze dne 25. ledna 2018. Tímto rozkazem
se stanovuje organizace, činnost a zabezpečení v souladu se závazným pokynem
policejního prezidenta č. 10/2009, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti.
Rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje č. 11/2018 zřizuje
pořádkovou jednotku tvořenou příslušníky Policie ČR zařazených v krajském
ředitelství.

Výcvik pořádkových jednotek se řídí metodickými příručkami, pokyny
a nařízeními. Obsah výcviku Krajského ředitelství policie středočeského kraje je
stanoven rozkazem ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního
prezidia ČR ze dne 26. ledna 2015. Jedná se „Cvičební řád pořádkových jednotek
a speciálních pořádkových jednotek, který navazuje na článek 35 závazného
pokynu policejního prezidenta č. 10/2009, o zajišťování vnitřního pořádku
a bezpečnosti a stanovuje základní organizaci družstev, jednotné zásady výcviku
a základní činnosti družstev pořádkových jednotek. Roční plán výcviku pořádkové
jednotky se řídí rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
č. 10/2018.

2.9 Výcvik pořádkových jednotek
Příprava pořádkových jednotek je rozdělena do několika základních okruhů.
Jedná se o taktiku, střelby, fyzickou přípravu a užití donucovacích prostředků.

Taktická příprava obsahuje celou řadu postupů a činností, jejímž výcvikem
a opakovaní se policisté připravují na situace, které mohou nastat. Mezi
nejdůležitější výcviky pro policistu patří střelecká příprava, nácvik použití
donucovacích prostředků, ale i taktika. Špatné zvládnutí taktických zásad při
zákroku může mít za následek zranění či smrt policisty. Výcvik policistů je
zaměřen jak na jednotlivce, tak na dvojice či týmy.
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Základním cílem střelecké přípravy je zlepšit manipulaci policistů se zbraní
a zlepšit jejich střelecké dovednosti. Nejdůležitější je znalost předpisů a nařízení
při manipulaci se zbraní na střelnicích i mimo ni, ale i zákony a právní normy,
vycházející z použití zbraně podle zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii České
republiky. Podmínky k zákonnému užití zbraně najdeme v § 56 tohoto zákona.

Nácvik použití donucovacích prostředků vychází z metodiky stanovené pro
základní výcvik policistů. Na členy pořádkových jednotek je kladen větší důraz na
manipulaci s tomfou nebo teleskopickým obuškem, který je při zákrocích často
využíván. Užití donucovacích prostředků je trénováno pod jednotným velením
s výstrojí pořádkových jednotek, ve kterých je pohyblivost částečně snížena.

Pro pohyb jednotlivých družstev pořádkových jednotek jako celku je důležitá
pořadová příprava, která je na každém „okresním“ i „krajském“ výcviku
opakována. Pro správnou koordinaci družstva musí být jednotlivé pokyny dobře
secvičeny, aby vystupování na veřejnosti budilo respekt a autoritu.

Výcvik se zaměřuje i na poskytnutí první pomoci, aby každý policista byl
schopen poskytnout před lékařskou pomoc (ZPPP č. 10/2009).

2.9.1

Výcvik speciálních pořádkových jednotek

,,Základním předpokladem vysoké výkonnosti speciálních policejních jednotek je jejich
výcvik. V obecné rovině je možné výcvik chápat jako proces, jehož cílem je rozvoj
specifických schopností a dovedností. Složitost a variabilnost tohoto procesu však přesahuje
hranice jednoho oboru. Při bližším zkoumání a následném poznávání fenoménu výcviku je
zřejmé, že pouze úzký, jednooborový přístup je již při současné úrovni poznání
nedostatečný. Jako nutnost se proto jeví mezioborový přístup umožňující komplexnější
pohled na problematiku výcviku a jeho efektivnější realizaci(Brzybohatý 2001, s. 29).
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2.9.2

Výcvik a příprava krajských pořádkových jednotek

„Obsah výcviku policistů zařazených v pořádkových jednotkách stanoví „Cvičební řád“
pořádkových jednotek a roční výcvikový plán schválený ředitelem krajského ředitelství
policie. Výcvik provádí vedoucí příslušník nebo policista odpovědný za jeho provádění“
(Zámek 2013, s. 43).

„Obsah, rozsah a metodiku výcviků uvedenou v ZPPP č. 4/2009 metodicky usměrňuje
a sjednocuje ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky
v součinnosti s ředitelstvím pro řízení lidských zdrojů Policejního prezidia České republiky;
vycházejí z podnětů ředitelů krajských ředitelství policie“(ZPPP č. 10/2009, s. 12).

Roční výcvikový plán schvaluje ředitel krajského ředitelství policie, který
organizuje jednotlivé druhy přípravy pořádkové jednotky a nácviky pořádkových
jednotek jako celku. Výcviky celku pořádkové jednotky jsou prováděny v úzké
součinnosti s určenými policisty odpovídajícími za výcvik, což je instruktor, a to
nejméně

jednou za dva měsíce.

Pravidelným

výcvikem se

má

docílit

zautomatizování návyků a dovedností policistů při taktických postupech (ZPPP
č. 10/2009).

Příprava skupiny pořádkové jednotky probíhá při okresních nácvikách, kde je

nutné opakování základních taktických postupů jednotlivých družstev, pořadové
přípravy, nácvik použití donucovacích prostředků a kondiční přípravy policistů.

Příprava pořádkové jednotky jako celku probíhá na krajských nácvikách, které
slouží k nácviku taktických postupů s dalšími skupinami pořádkových jednotek
Policie ČR, stálých speciálních pořádkových jednotek Policie ČR a zásahových
jednotek Policie ČR (R ŘKŘP Stč. kraje 10/2018).
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2.10 Základní organizace družstva
Družstvo je tvořeno dvojicemi a je složeno z velitele družstva, zástupce velitele
družstva, členů družstva, štítaře družstva, specialisty a řidiče družstva. Základní
postavení je v zástupu, jak je uvedeno na obrázku č. 1 (R ŘSPP č. 6/2015).

Obr. 1 -Základní postavení družstva (Příloha k R Ř ŘSPP č. 6/2015 čl. 2, s. 2)

Velitel může stát první v zástupu, druhý za štítařem, nebo vedle družstva.
Pokyny uděluje verbálně, nebo domluvenými signály. Jednotlivé povely opakují
všichni policisté, aby za každé situace došlo k předání povelu všem policistům.
Poslední člen v družstvu předává signál o úplnosti družstva. Další postavení
družstva může být v řadě, perimetru nebo formaci tak, jak je uvedeno na obrázku
č. 2 (R ŘSPP č. 6/2015).

Obr. 2- Postavení družstva v řadě, perimetru a formaci (Příloha k R Ř ŘSPP č. 6/2015 čl. 3, s. 3-4)

2.11 Činnost družstva
Základní činností družstev pořádkových jednotek je zajištění prostoru, uzavření
prostoru, přesun družstva, doprovody skupin, kontaktní zákrok, přímý zákrok
z vozidla, zajištění osob či skupiny osob, činnost specialisty (zdravotník, střelec)
(R ŘSPP č. 6/2015).
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„Zajištění prostoru je zaujetí takticky výhodné pozice v určeném prostoru, ze které je
o dění v prostoru nejlepší přehled, lze mít dění v prostoru pod kontrolou, lze provádět další
manévrování a zákroky. Lze kooperovat s ostatními družstvy či jednotkami. Podle potřeby
a cíle zákroku lze osobám zabránit vstoupit do zajištěného prostoru nebo osoby v prostoru
přinutit setrvat. Lze provádět další činnost jako kontroly nebo zajišťování osob“ (R ŘSPP
č. 6/2015, s. 6).

2.12 Speciální výcviky
Jedná se o výcviky prováděné v místech a prostorách, kde dochází
k pravidelnému využívání pořádkových jednotek Policie ČR a tyto místa jsou
specifická v rámci možného nasazení. Tyto výcviky jsou prováděny na krajských
výcvikách formou modelových situací, což vede ke zlepšení koordinace skupin
pořádkových jednotek Policie ČR (Stejskal, 2010).

2.13 Výcvik zásahu na sportovních stadionech
Výcviky na stadionu jsou speciální výcviky zaměřené na zákroky proti
fanouškům, kteří se při sportovních utkáních dopouštějí diváckého násilí,
narušování veřejného pořádku a poškozování majetku. Převážně se jedná
o fotbalová a hokejová utkání, která byla na území Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje vyhodnocena jako riziková. Pořádkové jednotky cvičí taktické
postupy pohybu na stadionech a připravují se na řešení protiprávního jednání
a případy, ke kterému již v minulosti došlo a může se opakovat. Cvičení je
převážně zaměřeno na zajišťování pachatelů protiprávního jednání v davu,
vytlačování osob, komunikace mezi velitelem a jednotlivými skupinami. Výcvik je
zaměřen i na používání donucovacích prostředků (R ŘSPP č. 6/2015).
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2.14 Výcvik zásahu v hromadných dopravních prostředcích
Výcvik v hromadných dopravních prostředcích patří také mezi speciální
výcviky zaměřené na zákroky proti osobám páchajícím protiprávní jednání. Při
těchto zákrocích musí policisté dobře znát taktické postupy, jelikož se pohybují
v dopravních prostředcích, kde je stísněný prostor a pohyb uvnitř musí být
koordinovaný. Taktické postupy se týkají vstupů do vlakových souprav, autobusů,
postupu a pohybu uvnitř, překonávání aktivního odporu za použití donucovacích
prostředků, vyvádění a předvádění osob. Protiprávního jednání v hromadných
dopravních prostředcích se převážně dopouštějí sportovní fanoušci při přepravě
na utkání. Cvičení se provádí ve vyřazených autobusech a vlakových vagónech,
které se na plánované výcviky musejí zajistit (Stejskal, 2010).

2.15 Výcvik zákroku ve věznici
Jedná se o speciální výcvik zaměřený na taktické postupy v prostorách věznice
ve spolupráci s pracovníky a zásahovými skupinami vězeňské služby. Cílem je
procvičit zákroky proti agresivním osobám za použití donucovacích prostředků
a zbraní pořádkových jednotek a Vězeňské služby, zadržování a předvádění osob,
ale i komunikaci mezi velitelem a jednotlivými družstvy. Velitel pořádkových
jednotek, v době zásahu, velí zásahovým skupinám Vězeňské služby (R ŘSPP
č. 6/2015).

2.16 Výcvik jízdní policie
Jízdní policie je převážně nasazována při zákrocích proti agresivnímu davu.
Cílem výcviku je taktika vzájemného pohybu policistů pořádkových jednotek
s policisty jízdní policie při vytlačování davu z určitého prostoru a zadržování
osob, které neuposlechly výzev policie (R ŘSPP č. 6/2015).
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2.17 Ostatní speciální výcviky
Pořádkové jednotky cvičí i taktické postupy pro případy možné hrozby
aktivního střelce. K tomuto výcviku se využívají různé budovy, kde se trénují
vstupy do objektu, ale i pohyb policistů uvnitř. Zvolený postup, pohyb policistů,
ale i jejich krytí je pro správné provedení zákroku, proti ozbrojenému pachateli,
velice důležité.

Výcvik je zaměřen i na násilné vstupy do různých provozoven, obydlí a objektů,
za pomoci vyrážecích sad a žebříků. Tento výcvik se nejvíce uplatňuje při
spolupráci se Zásahovou jednotkou a Službou kriminální policie a vyšetřování,
a při zajišťování pachatelů trestné činnosti.

Výcviky se zaměřují i na pohyb velkokapacitních vozidel, které se využívají
k přesunu pořádkových jednotek na místo události. Vozidlo se využívá
k doprovodu fanoušků, nájezdu do rvačky a davu, za účelem zrychlení přesunu
i provedení zákroku. Čím vozidlo na místo zásahu z taktického hlediska lépe
najede, tím skupině ulehčí zákrok. Důležitý je i nácvik zrychleného výstupu
z vozidla, ale i nastoupení pod krytím štítaře skupiny (R ŘSPP č. 6/2015).
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3

CÍL PRÁCE

3.1

Cíl práce

Základním cílem teoretické části bakalářské práce je popsat celkový pohled na
výcvik a přípravu pořádkových jednotek Policie ČR na akce, na které jsou vysílány
a nasazovány. Jedná se o události, při kterých hrozí riziko narušení veřejného
pořádku, ohrožení bezpečnosti osob a majetku. Teoretická část byla vyhotovena
z odborné literatury, zákonů, závazných pokynů policejního prezidenta a
elektronických zdrojů.

Nejdůležitějším

cílem

praktické

části

je

verifikace

či

falzifikace

tří

naformulovaných hypotéz. Základní otázkou je, zda je příprava a výcvik
pořádkových jednotek dostačující ve všech směrech a jednotky jsou schopné
reagovat na všechny opatření a mimořádné události, na které jsou vysílány
a nasazovány. Dalším cílem bylo zjistit, zda dosažení cíle zákroku není ovlivněno
nedostatečným vybavením členů jednotek a ne samotným výcvikem. Poslední
cílem práce bylo zjistit, zda kvalita vzájemné spolupráce pořádkových a jiných
speciálních jednotek, při společných zákrocích, není ovlivněna malým počtem
společných výcviků.

Cíle práce:


přinést celistvý pohled na výcvik pořádkových jednotek;



zjistit, zda je výcvik pořádkových jednotek dostatečný a všem odvětvím
výcviku je věnována dostatečná pozornost;



zjistit, zda výstroj pořádkových jednotek je z hlediska použití donucovacích
prostředků dostačující a při opatření, na která jsou pořádkové jednotky
nejvíce vysílány, nemůže dojít k ovlivnění dosažení cíle zákroku;



zjistit množství, kvalitu a dostatečnost výcviku pro společné nasazení sil
a prostředků policie.
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verifikace či falzifikace předem stanovených hypotéz.

3.2 Stanovené hypotézy
V bakalářské práci byly stanoveny následující hypotézy:

HYPOTÉZA 1 – Předpokládáme, že více než 50 % příslušníků policie je vycvičeno a
připraveno na zákrok proti aktivnímu střelci a na řešení mimořádných událostí.

HYPOTÉZA 2 – Předpokládáme, že více než 50 % příslušníků policie je dostatečně
vystrojeno a vyzbrojeno k výkonu služby.

HYPOTÉZA 3 – Předpokládáme, že více než 50 % příslušníků policie považuje
současné množství společných výcviků krajských jednotek PJ za dostačující.
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4

METODIKA

4.1 Popis výzkumného šetření
Za účelem získání informací, k vypracování bakalářské práce, byla zvolena
metoda kvantitativního výzkumu, který používá statické metody k popisu
společenských jevů. Společenské jevy jsou převedeny na data, která jsou dále
zpracována a interpretována. Kvantitativní výzkum nám pomáhá testovat námi
zvolené hypotézy.

Pro shromáždění dat bylo zvoleno výzkumné šetření pomocí anonymního
nestandardizovaného dotazníku, jak je uveden v příloze č. 1. Tento způsob byl
zvolen z důvodu možného elektronického rozeslání a oslovení velkého množství
členů pořádkových i speciálních pořádkových jednotek Policie ČR.

Výzkumné šetření bylo zahájeno 1. 11. 2017 a ukončeno 1. 2. 2018.

4.2

Stanovení výzkumného vzorku

Pro výběr respondentů byla stanovena pouze jedna podmínka, kterou bylo
zařazení příslušníka Policie ČR do pořádkové, či speciální pořádkové jednotky. Na
pohlaví, věku, délce služby, dosaženém vzdělání, ani jiných otázkách nezáleželo.
Dotazníky byly rozeslány jak elektronicky, tak osobně při „okresních“,
i „krajských“ výcvikách pořádkových jednotek. Členům pořádkových jednotek ve
Středočeském kraji byl zveřejněn internetový odkaz elektronického vypracovaného
dotazníku umístěného na portálu www.docs.google.com. Tento odkaz byl, ve
spolupráci

s instruktory

pořádkových

jednotek

územních

odborů

Policie

Středočeského kraje, rozeslán mezi členy pořádkových jednotek. Celkový počet
získaných dotazníků od respondentů, zařazených v řadách pořádkových jednotek
Policie ČR, byl 126.
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4.3

Výzkumný nástroj

Na potřebný výzkum bakalářské práce byl využit nestandardizovaný anonymní
dotazník. Pro seznámení respondentů s důvodem vytvoření a následného
rozeslání, slouží první anamnestická část, kde je uvedena i informace k anonymitě
dotazníků. Druhá anamnestická část se soustředí na získání základních informací o
respondentech, jako je pohlaví, věk, délka služebního poměru, zařazení a délka
služby u pořádkové jednotky. Jedná se o uzavřené otázky, pouze u otázky 11 a 14 je
možné i otevřené vyjádření. V některých otázkách se nachází odpověď „nevím“,
aby se zabránilo vynucování hodnocení i v případě nejasného stanoviska. Poslední
část dotazníku je zaměřena na cíle práce a formulované hypotézy. Jedná se o 14
otázek z celkových dvaceti, které se zaměřují na jednotlivé druhy výcviku,
přípravu pořádkových jednotek na opatření, vybavení a společné výcviky i
zákroky.
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5

VÝSLEDKY

5.1 Vyhodnocení údajů z dotazníku
Na základě všech vyplněných dotazníků bylo provedeno statické zpracování,
analýza a komparace získaných dat. Výsledky dotazníkového šetření jsou
vyjádřeny pomocí tabulek a stanovené cíle pomocí sloupcových grafů.

Otázka č. 1 – Pohlaví
a) Muž
b) Žena

Tab. 1- Pohlaví
Pohlaví

Počet respondentů

Procentuální podíl

Muž

126

100%

Žena

0

0%

Otázka č. 2 – Věk
a) do 24 let
b) 25 - 34 let
c) 35 - 44 let
d) nad 45 let

Tab. 2- Věk respondentů
Věk

Počet respondentů

Procentuální podíl

Do 24 let

4

3,1%

25 – 34 let

90

71,5%

35 – 44 let

32

25,4%

Nad 45 let

0

0%
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Otázka č. 3 – Délka služebního poměru u Policie ČR
a) do 5 let
b) 6-10 let
c) 11-15 let
d) 16-20 let
e) déle jak 21 let

Tab. 3- Délka služebního poměru respondentů u Policie ČR
Délka služby
Do 5 let

Počet
respondentů
28

Procentuální podíl
22,2%

6 – 10 let

40

31,7%

11 – 15 let

43

34,1%

16 – 20 let

15

12%

Déle jak 21 let

0

0%

Otázka č. 4 – Zařazení u pořádkové jednotky Policie ČR
a) zařazení u stále (speciální PJ)
b) zařazení u nestálé (krajské PJ)

Tab. 4 - Zařazení u pořádkové jednotky Policie ČR
Zařazení

Počet respondentů

Procentuální podíl

Speciální PJ

14

11,1%

Krajské PJ

112

88,9%

Otázka č. 5 – Délka služby u pořádkové jednotky
a) do 5 let
b) 6-10 let
c) 11-15 let
d) více jak 16 let
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Tab. 5 – Délka služby u pořádkové jednotky
Služba u pořádkové jednotky
Do 5 let

Počet
respondentů
59

Procentuální podíl

6 – 10 let

55

43,7%

11 – 15 let

9

7,1%

Více jak 16 let

3

2,4%

46,8%

Otázka č. 6 – Zvyšujete svoji fyzickou přípravu i v době svého osobního volna
a) ano
b) ne

Tab. 6 – Zvyšování fyzické kondice v době osobního volna
Zvyšování kondice

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ano

114

90,5%

Ne

12

9,5%

Otázka č. 7 – Jakému výcviku je věnována největší pozornost a čas
a) střelby
b) taktika
c) fyzická příprava
d) první pomoc
e) všemu je věnován dostatečná pozornost a čas

Tab. 7 – Jakému výcviku je věnována největší pozornost a čas
Výcvik

Počet respondentů

Procentuální podíl

Střelby

25

19,8%

Taktika

65

51,6%

Fyzická příprava

14

11,1%

První pomoc

0

0%

Všemu je věnována pozornost a čas

22

17,5%
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Otázka č. 8 – Jakému výcviku je věnována nejmenší pozornost a čas
a) střelby
b) taktika
c) fyzická příprava
d) první pomoc
e) všemu je věnován dostatečná pozornost a čas

Tab. 8 – Jakému výcviku je věnována nejmenší pozornost a čas
Výcvik

Počet respondentů

Procentuální podíl

Střelby

3

2,4%

Taktika

16

12,7%

Fyzická příprava

12

9,5%

První pomoc

77

61,1%

Všemu je věnována pozornost a čas

18

14,3%

Otázka č. 9 – Zlepšili jste svoji fyzickou výkonnost za dobu služby u
pořádkové jednotky
a) ano
b) ne
c) nevím

Tab. 9 – Fyzické zlepšení za dobu služby u pořádkové jednotky
Fyzické zlepšení

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ano

95

75,4%

Ne

12

9,5%

Nevím

19

15,1%

Otázka č. 10 – Zlepšili jste se v oblasti střelby a taktiky
a) ano
b) ne
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Tab. 10 – Zlepšení v oblasti střelby a taktiky za dobu služby u pořádkové jednotky
Zlepšení střelby a taktika

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ano

114

90,5%

Ne

9

7,1%

Nevím

3

2,4%

Otázka č. 11 – Považujete rozsah služebního výcviku dostatečný na situace
(mimořádné události mimo aktivního střelce), na které jsou PJ veleny
a) ano
b) ne
c) je nutné přidat výcvik zaměřený na ……………………

Tab. 11 – Dostatečnost výcviku na mimořádné události
Dostatečnost výcviku

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ano

83

65,9%

Ne

43

34,1%

Je nutné přidat výcvik na

0

0%

Otázka č. 12 - Považujete přípravu a výcvik PJ dostatečný i při hrozbě
aktivního střelce
a) ano
b) ne
c) nevím

Tab. 12 – Připravenost na aktivního střelce
Připravenost na aktivního střelce

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ano

18

14,3%

Ne

90

71,4%

Neví

18

14,3%
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Otázka č. 13 – Myslíte si, že jste schopni reagovat na veškeré mimořádné
události (MU)
a) ano
b) ne
c) nevím

Tab. 13 – Připravenost na mimořádné události
Připravenost na MU

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ano

59

46,8%

Ne

27

21,5%

Nevím

40

31,7%

Otázka č. 14 – Na jaká opatření (akce) jste nejvíce nasazováni
a) sportovní akce
b) demonstrace
c) hudební akce
d) živelné pohromy
e) hromadná neštěstí
f) aktivní střelec
g) terorismus
h) jiné mimořádné události ………………….

Tab. 14 – Přehled kam jsou pořádkové jednotky nejvíce nasazovány
Opatření
Sportovní akce

Počet respondentů

Procentuální podíl

124

98,4%

Demonstrace

0

0%

Hudební akce

2

1,6%

Živelné pohromy

0

0%

Hromadná neštěstí

0

0%

Aktivní střelec

0

0%

Terorismus

0

0%

Jiné mimořádné události

0

0%
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Otázka č. 15 – Jaké donucovací prostředky nejvíce používáte
a) hmaty, chvaty, údery a kopy,
b) slzotvorný, elektrický nebo jiný dočasně zneschopňující prostředek,
c) obušek a jiný úderný prostředek,
d) vytlačování štítem,
e) zásahová výbuška

Tab. 15 – Nejpoužívanější donucovací prostředky
Donucovací prostředek
Hmaty chvaty, údery a kopy

Počet respondentů
68

Procentuální podíl
54%

Slzotvorný, elektrický nebo jiný
dočasně zneschopňující prostředek
Obušek a jiný úder prostředek

0

0%

58

46%

Vytlačování štítem

0

0%

Zásahová výbuška

0

0%

Otázka č. 16 – Myslíte si, že máte potřebné vybavení pro řešení mimořádných
událostí
a) ano
b) ne
c) nevím

Tab. 16 – Potřebné vybavení
Potřebné vybavení

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ano

68

54%

Ne

49

38,9%

Nevím

9

7,1%
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Otázka č. 17 – Dochází ke společným výcvikům s dalšími okresními PJ
(krajské nácviky), speciálními jednotkami či zásahovými jednotkami
a) ano
b) ne

Tab. 17 – Společné výcviky
Společné výcviky

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ano

123

97,6%

Ne

3

2,4%

Otázka č. 18 – Jak často jsou plánovány společné (krajské) výcviky
a) 2x ročně
b) 3x až 5x ročně
c) 6x ročně a častěji

Tab. 18 – Počet společných výcviků
Počet výcviků

Počet respondentů

Procentuální podíl

2 x ročně

18

14,3%

3x až 5x ročně

102

81%

6

4,7%

6x ročně a častěji

Otázka č. 19 – Myslíte si, že je množství společných výcviků dostatečné ke
společnému zásahu při MU
a) ano
b) ne
c) nevím
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Tab. 19 - Dostatečnost výcviků pro společný zásah
Dostatečnost výcviků

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ano

37

29,4%

Ne

83

65,9%

Nevím

6

4,8%

Otázka č. 20 – Myslíte si, že dochází k chybám či potížím při společném
výcviku či zásahu
a) ne
b) ano z hlediska taktiky
c) ano z hlediska koordinace
d) ano z jiného hlediska

Tab. 20 – Pochybení při společných výcvikách a zásazích
Chyby společných zákroků

Počet respondentů

Procentuální podíl

Ne

25

19,8%

Ano z hlediska taktiky

21

16,7%

Ano z hlediska koordinace

80

63,5%

Ano z jiného hlediska

0

0%

5.2 Vyhodnocení cílů práce
Před zpracováním bakalářské práce byly zvoleny čtyři cíle výzkumu a tři
hypotézy. Při zpracování teoretické části bakalářské práce byly vysvětleny základní
pojmy týkající se problematiky pořádkových jednotek, byl popsán výcvik
pořádkových a speciálních pořádkových jednotek, a druhy speciálních výcviků.
Dále byl vysvětlen postup pořádkových jednotek při opatřeních zajišťujících
sportovní utkání, na které jsou pořádkové jednotky nejčastěji vysílány. Analýzou
odborné literatury byl splněn první cíl bakalářské práce, který v teoretické části
přinesl celistvý pohled na výcvik pořádkové jednotky.
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Druhým cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda je výcvik pořádkových jednotek
dostatečný a všem odvětvím výcviku je věnována dostatečná pozornost. Tohoto
cíle se týkaly otázky 7 až 13. Otázka číslo 7 se týkala výcviku, kterému je věnována
největší pozornost a čas. 65 (51,6%) policistů uvedlo, že výcvik se nejvíce věnuje
taktické přípravě. 25 (19,8%) policistů uvedlo střelby, 22 (17,5%) uvedlo, že všemu
je věnována dostatečná pozornost, 14 (11,1%) policistů uvedlo fyzickou přípravu
a 0 respondentů uvedla první pomoc. Naopak nejmenší pozornost a čas, je dle
otázky číslo 8, věnován první pomoci, což uvedlo 77 (61,1%) respondentů.
18 (14,3%) respondentů si myslí, že všemu je věnována dostatečná pozornost a čas.
16 (12,7%) respondentů uvedlo, že nejmenší pozornost a čas je věnován taktice,
12(9,5%) fyzické přípravě a 3 (2,4%) střelbám. Porovnání zjištěných skutečností je
uvedeno v obr. 3.
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Obr. 3 - Jakému výcviku je věnována největší a nejmenší pozornost

Otázkou číslo 9 bylo zjištěno, že u 95 (75,4%) policistů došlo, za dobu služby
u pořádkové jednotky, ke zlepšení jejich výkonnosti. 19 (5,1%) policistů neví
a 12 (9,5%) policistů se po fyzické stránce vůbec nezlepšila. Otázkou číslo 10 bylo
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zjištěno, že v oblasti střelby a taktiky došlo převážně ke zlepšení policistů, což
uvedlo

114

(90,5%)

respondentů.

9

(7,1%)

policistů

se

nezlepšilo

a 3 (2,4%) respondenti neví, zda ke zlepšení došlo či nikoliv. Otázka číslo 11 zjistila,
že výcvik pořádkových jednotek je, na opakující se mimořádné události,
dostačující. 83 (65,9%) respondentů odpovědělo, že jsou pořádkové jednotky
připraveny, 43 (34,1%) odpovědělo, že nejsou a nikdo z respondentů nepožaduje
přidat žádný výcvik. Výcviky pořádkových jednotek, na zásah proti aktivnímu
střelci, jsou nedostačující, což bylo zjištěno otázkou číslo 12. 18 (14,3%)
odpovědělo, že jsou připraveni, 90 (71,4%) uvedlo opak a 18 (14,3%) odpovědělo
nevím. Otázkou číslo 13 bylo zjištěno, že 59 (46,8%) respondentů si myslí, že jsou
schopni reagovat na všechny mimořádné události, 27 (21,5%) si myslí opak a 40
(31,7%) respondentů odpovědělo nevím. Pomocí nestandardizovaného dotazníku
bylo zjištěno, že všem odvětvím výcviku není věnována stejná pozornost a čas,
došlo ke zlepšení policistů po fyzické stránce, ve střelbě a taktice, a pořádkové
jednotky jsou schopny reagovat na všechny mimořádné události. Výcvik na zákrok
proti aktivnímu střelci je však nedostatečný a policisté jsou si zákrokem jisti pouze
při mimořádných událostech,

kam jsou pořádkové

jednotky opakovaně

nasazovány, viz. obr. 4.
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Obr. 4 - Připravenosti na zákroky proti aktivnímu střelci a na MU
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Třetí cíl bakalářské práce bylo zjistit, zda výstroj a výzbroj pořádkových
jednotek je, z hlediska použití donucovacích prostředků, dostačující a při opatření,
na která jsou pořádkové jednotky nejvíce vysílány, nemůže dojít k ovlivnění
dosažení cíle zákroku. Tohoto cíle se týkaly otázky číslo 14 až 16. V otázce 14 jsme
zjišťovali, na jaká bezpečnostní opatření jsou pořádkové jednotky nejvíce
nasazovány. 124 respondentů (98,4%) odpovědělo, že nejvíce jsou nasazováni na
sportovní akce, 2 respondenti (1,6%) odpověděla hudební akce. Otázka číslo
15 zjišťovala, jaké donucovací prostředky jsou nejvíce využívány. 68 respondentů
(54%) odpovědělo hmaty, chvaty, údery a kopy, 58 respondentů (46%) odpovědělo
obušek a jiný úderný prostředek a 0 respondentů odpovědělo užívání jiného
donucovacího prostředku. Otázka číslo 16 zněla, myslíte si, že máte potřebné
vybavení pro řešení mimořádných událostí? 68 respondentů (54%) odpovědělo
ano, 49 respondentů (38,9%) odpovědělo ne a 9 respondentů (7,1%) odpovědělo
nevím. Srovnání odpovědí na otázku číslo 16 se nachází v grafu č 2. Pomocí
nestandardizovaného dotazníku jsme zjistili, že pořádkové jednotky jsou nečastěji
nasazovány na sportovní akce, na které mají potřebné vybavení, jelikož nejčastěji
užívaný donucovací prostředek jsou hmaty, chvaty, údery a kopy.
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Obr. 5 - Vybavení pro řešení mimořádných událostí
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Čtvrtý cíl bylo zjistit množství, kvalitu a dostatečnost výcviku pro společné
nasazení sil a prostředků policie. Na zjištění těchto cílů jsou zaměřeny otázky číslo
18 až 20. Otázka číslo 18 zjišťovala, jak často jsou plánovány společné výcviky. 18
respondentů (14,3%) odpovědělo 2x ročně, 102 respondentů (81%) odpovědělo 3x
až 5x ročně a 6 respondentů (4,7%) odpovědělo 6x ročně a častěji. Otázka číslo 19
zjišťovala, zda množství společných výcviků je dostatečné ke společnému zásahu
při mimořádných událostech. 37 respondentů (29,4%) odpovědělo ano, 83
respondentů (65,9%) odpovědělo ne a 6 respondentů (4,8%) odpovědělo nevím.
Otázka číslo 20 se týkala chyb a potíží při společných zákrocích. 25 respondentů
(19,8%) odpovědělo, že k chybám nedochází, 21 respondentů (16,7%) odpovědělo
ano z hlediska taktiky, 80 respondentů (63,5%) odpovědělo z hlediska koordinace a
0 respondentů uvedla jiné hledisko. Zkoumáním jsme zjistili, že množství
společných nácviků je nedostatečné, jelikož dochází k chybám a potížím při
společných zákrocích, viz. obr. 6.
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Obr. 6 - Chyby při společných zákrocích
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5.3 Vyhodnocení hypotéz
HYPOTÉZA 1 – Předpokládáme, že více než 50 % příslušníků policie je vycvičeno a
připraveno na zákrok proti aktivnímu střelci a na řešení mimořádných událostí.

Hypotézy 1 byla spojena s otázkou číslo 12 a 13.

Otázka 12 zněla, zda si respondenti myslí, že příprava a výcvik v pořádkové
jednotce je dostatečný při hrozbě aktivního střelce. 90 respondentů (71,4%)
odpovědělo ne, 18 respondentů (14,3%) odpovědělo ano a shodně 18 respondentů
(14,3%) odpovědělo nevím.

Otázkou 13 jsme zjišťovali, zda si policisté pořádkových jednotek myslí, že jsou
schopni reagovat na všechny mimořádné události. 59 respondentů (46,8%)
odpověděla ano, 27 respondentů (21,5%) uvedla ne a 40 respondentů (31,7%)
uvedla nevím.

Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že Hypotéza 1 byla
falzifikována.

HYPOTÉZA 2 – Předpokládáme, že více než 50 % příslušníků policie je dostatečně
vystrojeno a vyzbrojeno k výkonu služby.

Hypotéza 2 byla spojena s otázkou číslo 16.

V této otázce jsme zjišťovali, zda si respondenti myslí, že mají potřebné
vybavení pro řešení mimořádných událostí. 68 respondentů (54%) odpovědělo
ano, 49 respondentů (38,9%) odpověděla ne a 9 respondentů (7,1%) odpovědělo
nevím. Tato hypotéza byla potvrzena 54% všech respondentů, kteří uvedli, že mají
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potřebné vybavení pro nasazení na řešení mimořádných událostí, viz. obr. 5 na
straně č. 44.
Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že Hypotéza 2 byla
verifikována.

HYPOTÉZA 3 – Předpokládáme, že více než 50 % příslušníků policie považuje
současné množství společných výcviků krajských jednotek PJ za dostačující.

Hypotéza 3 souvisela s otázkami 19.

Otázka 19 zjišťovala, zda si respondenti myslí, že je množství společných
výcviků dostatečné ke společnému zásahu při mimořádných událostech. 37
respondentů (29,4%) odpovědělo ano, 83 respondentů (65,9%) odpovědělo ne a 6
respondentů (4,8%) odpovědělo nevím.

Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že Hypotéza 3 byla
falzifikována.

47

6

DISKUZE
Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na zjištění, zda si členové

pořádkových jednotek (dále jen PJ) a speciálních pořádkových jednotek myslí, že
mají potřebné vybavení, kvalita výcviků policistů je dostatečná ve všech směrech a
policisté se výcvikem zlepšují v činnostech, které trénují, což přispívá k zvládnutí
společných zákroků při všech mimořádných událostech.

Věnovat se budeme i vyhodnocení nestandardizovaného dotazníku, který byl
anonymní a obsahoval uzavřené i polozavřené odpovědi. Provedeme i komparaci
s odbornou literaturou.

Celý náš výzkum byl zaměřen pouze na policisty, kteří jsou zařazení v PJ a
speciální PJ Policie ČR. Námi získaný počet respondentů byl 126 osob. Z tohoto
bylo 112 policistů, tedy 88,9% zařazených u PJ a 14 policistů, tedy 11,1% bylo
zařazených ve speciální PJ v Praze. Všichni respondenti byli muži, převážně ve
věku 25 – 34 let. Tuto věkovou skupinu tvořilo 71,5% respondentů. Menší skupinu
s 25,4 % respondentů tvořila věková kategorie 35 – 44 let a nejmenší skupina s 3,1
% respondentů byla složena z policistů ve věku do 25 let. Největší část PJ tvoří
muži ve věku 25 až 34 let. Tato skutečnost je pravděpodobně dána tím, že do PJ se
vybírají policisté, kteří jsou starší a u Policie ČR již nasbírali určité zkušenosti.
Největší část členů pořádkových jednotek, což je 34,1%, tvoří policisté s délkou
služebního poměru u Policie ČR v rozmezí 11 – 15 let. Obdobně s 31,7% jsou na
tom policisté s délkou služebního poměru 6 – 10 let. 22,2% procent tvoří policisté
s délkou služebního poměru do 5 let a pouze 12% procent policistů jsou ve
služebním poměru déle jak 16 let. V řadách PJ jsou nejvíce policisté, kteří u Policie
ČR slouží 11 až 15 let a mají splněnou služební zkoušku. Tuto musí splnit každý
policista po 3 letech služby u Policie ČR. Tito policisté již mají určité zkušenosti a
pro PJ jsou vhodnějšími kandidáty.
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Délka působnosti policistů v PJ je převážně do 5 let, což je 46,8%. Druhou
největší část s 43,7% tvoří policisté s délkou působnosti 6 – 10 let. Nejméně
policistů (7,1%) je v PJ zařazeno v délce 11 – 15 let a 2,4% policistů je u PJ zařazeno
déle jak 16 let. Ze získaných informací bylo zjištěno, že policisté v řadách PJ
převážně nezůstávají déle jak 5 let. Podle našeho názoru to může být zapříčiněno
skutečností, že členové PJ, po založení rodiny, chtějí trávit více času doma a ne na
bezpečnostních opatřeních. V případě nasazení PJ na bezpečnostní opatření se
členové musí scházet několik hodin dopředu, jelikož musí být provedena
instruktáž, přesun na místo a PJ musí být rozmístěni na předem dohodnutých
místech před začátkem např. sportovního utkání, či jiné akce. Určitý čas zabere i
příprava členů PJ, kteří se fyzicky zdokonalují i v době svého osobního volna. To
bylo dotazníkovým šetřením také zjištěno. Větší část členů PJ (90,5%) svoji
fyzickou kondici zvyšuje i v době svého osobního volna.

Další otázka byla zaměřena na výcvik, kterému je věnována největší pozornost
a čas. Podle Cvičebního plánu by výcvik měl být zaměřen na všechny okruhy
přípravy. Výzkumem bylo zjištěno, že 51,6% policistů se při výcviku nejvíce věnuje
taktické přípravě. 19,8% policistů uvedlo střelby, 17,5% uvedlo, že všemu je
věnována dostatečná pozornost a 11,1% policistů uvedlo fyzickou přípravu.
Naopak nejmenší pozornost a čas je věnován první pomoci, což uvedlo
61,1% respondentů. 14,3% respondentů si myslí, že všemu je věnována dostatečná
pozornost a čas. 12,7% respondentů uvedlo, že nejmenší pozornost a čas je
věnován taktice, 9,5% fyzické přípravě a 2,4% střelbám. Tato skutečnost může být
zapříčiněna malým množstvím výcviků a z tohoto důvodu jsou upřednostňovány
výcviky, které jsou potřeba pro opakující se bezpečnostní opatření. V tomto
případě může mít nedostatečný výcvik za následek chyby v koordinaci i taktice
zákroku a členové pořádkových jednotek se v jednotlivých oblastech výcviků
nemusí vůbec zlepšit.
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Výzkumem však bylo zjištěno, že u 75,4% policistů došlo za dobu služby u PJ
ke zlepšení jejich výkonnosti. 15,1% policistů neví a 9,5% policistů se po fyzické
stránce vůbec nezlepšila. V oblasti střelby a taktiky došlo převážně ke zlepšení
policistů, což uvedlo 90,5% respondentů. 7,1% policistů se nezlepšilo a 2,4%
respondentů neví, zda ke zlepšení došlo či nikoliv. Zlepšení v oblasti taktiky
a střelby nastalo díky výcvikům. Jak bylo otázkou číslo 7 zjištěno, nejvíce času je
věnováno právě taktice a střelbě. Rozsah výcviku je dle 65,9% respondentů
dostatečný, pro řešení situací, na které jsou PJ veleny (mimo výcviku proti
aktivnímu střelci). 34,1% respondentů však uvedlo opak. Otázkou číslo 14 bylo
zjištěno, že nejvíce jsou PJ nasazovány na sportovní utkání, na která je taktická
příprava dostatečná. V případě jednotného zákroku se postupy PJ opakují. Výcvik
zaměřený na zásah proti aktivnímu střelci považuje 71,4% policistů za
nedostatečný. Stejný počet respondentů (14,3%) uvedlo, že výcvik je dostatečný,
nebo uvedli, že neví. V případě zásahu PJ proti aktivnímu střelci, nesmí dojít
k žádnému pochybení, jelikož může dojíst ke zranění či smrti policisty. Z tohoto
důvodu by tomuto výcviku měla být věnována největší pozornost. Při zákroku
záleží na správném zvolení taktiky, koordinace, komunikace, ale i užití balistické
ochrany. Na všechny mimořádné události, které mohou nastat, jsou PJ dle
46,8% připraveny. 31,7% respondentů si však není jista a nedokážou odpovědět.
Nejmenší část policistů (21,5%) si myslí, že na mimořádné události nejsou
připraveni. PJ jsou cvičeny na bezpečnostní opatření, na které jsou nasazovány.
Postupy a taktiky jsou stále zdokonalovány. Na všechny mimořádné události však
členy pořádkových jednotek nelze připravit. Mimořádná událost vznikne nečekaně
a je způsobena škodlivým působením sil a jevů vyvolaných člověkem, přírodními
vlivy, nebo haváriemi. Vzhledem k této skutečnosti nelze PJ připravit na všechny
mimořádné události.

Další otázku jsme zaměřili na opatření, kam jsou PJ nejvíce nasazovány. Zde
byla téměř jednoznačná odpověď, jelikož 98,4% respondentů uvedlo, že se jedná o
sportovní utkání a 1,6% respondentů uvedlo hudební akce. I v médiích můžeme
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vidět, že spousty fotbalových utkání je rizikových a Policie ČR musí zakročovat
proti hromadnému narušení veřejného pořádku. Při policejních zákrocích policisté
PJ nejvíce využívají dva druhy donucovacích prostředků. Nejvíce (54%) policistů
k dosažení cíle zákroku využívá hmaty, chvaty, údery a kopy a 46% respondentů
používá obušek a jiný úderný prostředek. Dosažení cíle zákroku může být
ovlivněno nedostatečným výcvikem, ale i nedostatečným vybavením policistů. Na
otázku, zda PJ mají potřebné vybavení pro nasazení na mimořádné události,
uvedlo 54% respondentů, že ano. 38,9% všech respondentů uvedlo, že ne a 7,1%
respondentů využila odpovědi „nevím“.

Otázky byly zaměřeny i na společné výcviky (krajské výcviky) s dalšími
skupinami PJ, speciálními PJ či zásahovými jednotkami. Při této otázce
97,6% respondentů uvedlo, že ke společným výcvikům dochází. 2,4% policistů
uvedlo, že nedochází. Tyto výcviky jsou dle 81% respondentů plánovány 3 – 5x do
roka. Podle 14,3% respondentů jsou společné výcviky plánovány pouze 2x ročně
a 4,7% respondentů uvedla, že jsou plánovány více jak 6 x ročně. K počtu
společných výcviků uvedlo 65,9% respondentů, že množství společných výcviků
není dostatečné pro společný zásah při mimořádných událostech. 29,4% policistů
uvádí, že jim počet společných výcviků postačuje a 4,8% policistů uvedla „nevím“.
Při uvedeném množství společných výcviků dle 63,5% policistů dochází při
společném zákroku k chybám, z hlediska koordinace. 19,8% respondentů uvedlo,
že

k chybám

nedochází

a 16,7% respondentů

si

všímají

chyb

v taktice.

K minimalizaci chyb by mohlo dojít zvýšením počtu společných výcviků, čímž by
v dny výcviku došlo ke snížení počtu policistů v přímém výkonu služby.

V této bakalářské práci jsme si stanovili tři hypotézy, ze kterých se nám
potvrdila pouze jedna hypotéza. Hypotéza týkající se výcviku, která zněla
„Předpokládáme, že více než 50 % příslušníků policie je vycvičeno a připraveno na zákrok
proti aktivnímu střelci a na řešení mimořádných událostí“, byla falzifikována. Výcviky
PJ probíhají dle cvičebního plánu a jsou dostatečné pouze pro opatření, na které
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jsou PJ opakovaně nasazovány. Převážně se jedná o sportovní utkání. Na všechny
mimořádné události PJ připraveny nejsou. Pouze 46,8% všech respondentů uvádí,
že jsou schopni reagovat na všechny mimořádné události mimo aktivního střelce a
pouze 14,3% všech respondentů si myslí, že je připravena na zásah proti aktivnímu
střelci. 70,7% respondentů vidí výcviky zamřené na zásah proti aktivnímu střelci,
jako nedostatečné. Autor Valenta (2015) po provedené analýze konstatoval, že
pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje byly nejčastěji
nasazení na různá fotbalová a hokejová utkání. Naším výzkumem bylo zjištěno, že
ve Středočeském kraji jsou PJ také nejvíce nasazovány na sportovní akce. Od
velitele PJ územního odboru Policie ČR Kladno, nprap. Michala Putíka, bylo
zjištěno, že PJ středočeského kraje byla v roce 2017 nasazena celkem při 62
bezpečnostních opatřeních, při nichž bylo nasazeno celkem 2223 policistů. Policisté
PJ se účastnili celkem 34 rizikových sportovních akcí, z nichž 21 se týkalo
rizikových fotbalových utkání a 13 utkání v hokeji. PJ zabezpečovala 2 hudební
produkce s extremistickým charakterem, 4 hudební produkce tzv. technoparty a 4
demonstrace – shromáždění. Dále proběhlo 10 akcí v součinnosti se zásahovou
jednotkou, službou kriminální policií a vyšetřování a tři bezpečnostní opatření
s využitím PJ, speciálních PJ z jiného krajského ředitelství policie, kdy dotace
z jiného krajského ředitelství policie činila celkem 472 policistů. Taktéž byla PJ
využita v deseti akcích pro posílení výkonu služby. PJ absolvovala celkem 38
výcviků, jednalo se o 4 krajské a 30 okresních výcviků. Dále byly realizovány dva
krajské „speciální výcviky“. PJ územního odboru Kladno byly dále využity při 122
různých opatření. I při tak velkém počtu policistů nasazených na různá
bezpečnostní opatření došlo pouze ke třem lehkým zraněním. Na tento výsledek
má přímý vliv výcvik pořádkové jednotky, který je pro tato bezpečnostní opatření
dle mého názoru dostatečný. Autor Dvořák (2016) uvedl „Funkčnost pořádkové
jednotky je potvrzena tím, že je zachován veřejný pořádek“ (Dvořák, 2016, s. 40).
V bakalářské práci Plocka (2016) je uvedeno, že přípravu policistů na zákrok proti
aktivnímu střelci spatřuje jako dostatečnou. „I s trochu pozdním startem dokázala
52

Policie ČR na tento fenomén adekvátně zareagovat, kdy dochází k vyhodnocování
dojezdových časů a jsou přijímána opatření k jejich zkrácení, kdy jsou i policisté, kteří
nejsou v přímém výkonu připraveni kdekoli reagovat na vzniklou hrozbu, zároveň dochází k
postupnému vybavování policistů v přímém výkonu adekvátní výzbrojí a výstrojí“
(Plocek, 2016, s. 44). S tvrzením Plocka nemůžeme souhlasit, jelikož výcvik proti
aktivnímu střelci je nedostatečný. Vzhledem k nízkému počtu výcviků se nácvik
mimořádné události necvičí příliš často a při zásahu dochází k chybám. Tuto
skutečnost lze potvrdit i na základě autorových zkušeností získaných v pořádkové
jednotce územního odboru Kladno. Naše tvrzení potvrzuje Holub (2016)
v bakalářské práci, kde je uvedeno, že při mimořádné události aktivní střelec
docházelo k drobným pochybením ze strany zasahujících policistů. „Drobná
pochybení byla zjištěna u zasahujících policistů, kdy docházelo k pomalému předávání
získaných informací přímo z místa zásahu Veliteli zásahu a také k drobným taktickým
chybám, zejména při přesunech hlídek a krytí jednotlivých policistů. To, že tato cvičení jsou
jen jednou v měsíci, je podle mého názoru nedostačující, ale to už je jiná a samostatná
„kapitola“(Holub, 2016, s. 54). Autor Dudešek (2014) uvádí, že nízkou časovou
dotací výcviků vznikají nedostatky v obsahu výcviku a „většina policistů není na
zákrok proti aktivnímu střelci připravena“ (Dudešek, 2014, s. 50). 31% respondentů
uvedlo, že jsou na zákrok proti aktivnímu střelci připraveni a 69% uvedlo opačnou
odpověď. Podle našeho i Dudešekova názoru je nutné navýšit frekvenci výcviků
PJ, ve kterých by byl vyčleněn dostatečný prostor pro nácvik a opakování zákroků
proti aktivnímu střelci. Postupy musí mít policisté dobře natrénovány a zažity, aby
nedocházelo k chybám, které je můžou stát život.

Hypotéza týkající se výstroje a výzbroje, která zněla „Předpokládáme, že více než
50 % příslušníků policie je dostatečně vystrojeno a vyzbrojeno k výkonu služby“ byla
verifikována. Naším výzkumem bylo zjištěno, že 54% všech respondentů uvedlo,
že mají potřebné vybavení pro mimořádné události. PJ jsou převážně nasazovány
na sportovní utkání, kde v případě potřeby používají nejvíce donucovací
prostředek hmaty, chvaty, údery a kopy. Trávníček (2017) v diplomové práci toto
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tvrzení potvrzuje a uvádí, že členové PJ nejvíce využívají donucovací prostředky
hmaty, chvaty, údery, kopy sebeobrany. Autor Valenta (2015) v bakalářské práci
uvádí, že v roce 2015 byl pro PJ nakoupen nový materiál v oblasti komunikačních
technických prostředků a výstrojních součástek, ale i nová vozidla. Tato skutečnost
mohla přispět k zajištění kvalitní výstroje a výzbroje členů pořádkových jednotek.
Na základě autorových zkušeností získaných v PJ územního odboru Kladno, lze
potvrdit, že zákrok nikdy nebyl ovlivněn nedostatečným vybavením. Vehovská
(2014) ve svém článku uvádí, že díky moderní výstroji a výzbroji, které PJ
používají, nedochází často ke zranění policistů. Riziko je minimalizováno i
použitím vhodné policejní taktiky a strategie zákroku.

Poslední hypotéza týkající se společných výcviků, která zněla „Předpokládáme, že
více než 50 % příslušníků policie považuje současné množství společných výcviků
krajských jednotek PJ za dostačující“ byla také falzifikována, jelikož pouze 29,4%
všech respondentů uvedlo ano a 65,9% policistů uvádí, že výcviky jsou
nedostačující. Při společném výcviku a zákroku více skupin pořádkových jednotek,
dochází nejvíce k chybám z hlediska koordinace, jak uvedlo 63,5% všech
respondentů. V diplomové práci Houdka (2013) je uvedeno, že „Výsledek společného
nasazení několika krajských PJ a SPJ, vede k provádění odlišných zákroků, proto je nutné
vytvořit nový komplexní cvičební řád, ujednotit základní postupy a výcviky všech členů PJ
a SPJ u PČR“ (Houdek 2013, s. 6). „Zásadním cílem, by pro vrcholné funkcionáře a osoby
z řad PČR, které jsou za cvičební řády odpovědné, měla být na základě jednotných výcviků
vysoká profesionalizace, disciplína a schopnost spolupráce několika jednotek společně i v
kombinaci s použitím jednotek SPJ“ (Houdek, 2013, s. 70). Podle našeho názoru je
nutné navýšit počet společných výcviků a vytvořit nový komplexní cvičební řád,
jak uvádí i sám Houdek. Nutné je i ujednocení základních postupů a výcviků
všech členů PJ a speciálních PJ Policie ČR.
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ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký názor mají policisté zařazení v PJ na

kvalitu výcviku a zvládání zákroků pod jednotným velením, které mohou být
negativně ovlivněny nekvalitním výcvikem nebo vybavením. Teoretickou část jsme
věnovali vysvětlení základních pojmů, organizaci, dělení, postupů, zákroků,
legislativy a výcviků PJ. Více jsme se věnovali bezpečnostním opatřením při
sportovních utkáních, na které jsou PJ nejčastěji nasazovány. V praktické části
práce jsme pomocí anonymního nestandardizovaného dotazníku zjišťovali, zda je
výcvik PJ dostatečný a všem odvětvím výcviku je věnována dostatečná pozornost.
Dále jsme zkoumali, zda výstroj PJ je z hlediska použití donucovacích prostředků
dostačující a při opatřeních, na která jsou nejvíce vysílány, nemůže dojít k
ovlivnění dosažení cíle zákroku. Výzkum byl zaměřen i na množství, kvalitu a
dostatečnost výcviku pro společné nasazení sil a prostředků policie při
mimořádných událostech.

Z výsledků vyplynulo, že výcvik i výstroj PJ je dostačující na běžná
bezpečnostní opatření, ale i mimořádné události mimo aktivního střelce. Při
opatřeních s nasazením většího počtu skupin PJ dochází k chybám z hlediska
koordinace, které jsou zapříčiněny nízkým počtem společných výcviků. Jako
největší nedostatek vnímám nízký počet výcviků zaměřený na zásah proti
aktivnímu střelci. Útoky aktivního střelce jsou většinou plánovány, ale přicházejí
nečekaně a trvají velmi krátkou dobu. Z tohoto důvodu je nutný velmi rychlý a
profesionální zásah Policie ČR. V opačném případě hrozí riziko velkého počtu
zraněných a usmrcených osob, ale i policistů. Závěrem uvádím, že podle mého
názoru je nutné navýšit množství výcviků zaměřených na zásah proti aktivnímu
střelci a zaměřených na vzájemnou spolupráci více skupin pořádkových jednotek,
které by se řídily novým komplexním cvičebním řádem s ujednocenými
základními postupy.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
MU – mimořádná událost

Policie ČR – Policie České republiky

PJ – Pořádkové jednotky

SPJ – Speciální pořádkové jednotky

ZPPP - Závazný pokyn policejního prezidenta

R ŘSPP - Rozkaz ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního
prezídia ČR

R ŘKŘP Stč. kraje - Rozkaz ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje
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12 SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 - Dotazník

Vážení kamarádi a kolegové,

jmenuji se Martin Pavlát, dvanáctým rokem pracuji na Obvodním oddělení
Policie ČR Kladno-Kročehlavy a byl jsem dlouholetým členem PJ Kladno.
Z důvodu studia na ČVUT Kladno, Vás zdvořile žádám o vyplnění dotazníku,
který bude součástí mé bakalářské práce zaměřené na téma „Příprava a výcvik
pořádkových jednotek Policie České republiky na mimořádné události“. Jedná se
o anonymní průzkumné šetření, které bude použito výhradně pro moji
bakalářskou práci. Velice si vážím času, který věnujete tomuto dotazníku, a velice
děkuji za spolupráci.

Otázka č. 1 – Pohlaví
a) Muž
b) Žena

Otázka č. 2 – Věk
a) do 24 let
b) 25-34 let
c) 35-44 let
d) nad 45 let

Otázka č. 3 – Délka služebního poměru u Policie ČR
a) do 5 let
b) 6-10 let
c) 11-15 let
d) déle jak 16 let
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Otázka č. 4 – Zařazení u pořádkové jednotky Policie ČR
a) zařazení u stále (speciální PJ)
b) zařazení u nestálé (krajské PJ)

Otázka č. 5 – Délka služby u PJ
a) do 5 let
b) 6-10 let
c) 11-15 let
d) více jak 16 let

Otázka č. 6 – Zvyšujete svoji fyzickou přípravu i v době svého osobního volna
a) ano
b) ne

Otázka č. 7 – Jakému výcviku je věnována největší pozornost a čas
a) střelby
b) taktika
c) fyzická příprava
d) první pomoc
e) všemu je věnována dostatečná pozornost a čas

Otázka č. 8 – Jakému výcviku je věnována nejmenší pozornost a čas
a) střelby
b) taktika
c) fyzická příprava
d) první pomoc
e) všemu je věnován dostatečná pozornost a čas
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Otázka č. 9 – Zlepšili jste svoji fyzickou výkonnost za dobu služby u PJ
a) ano
b) ne
c) nevím

Otázka č. 10 – Zlepšili jste se v oblasti střelby a taktiky
a) ano
b) ne
c) nevím

Otázka č. 11 – Považujete rozsah služebního výcviku dostatečný na situace
(mimořádné události mimo aktivního střelce), na které jsou PJ veleny
a) ano
b) ne
c) je nutné přidat výcvik zaměřený na ……………………

Otázka č. 12 - Považujete přípravu a výcvik PJ za dostatečný i při hrozbě
aktivního střelce
a) ano
b) ne
c) nevím

Otázka č. 13 – Myslíte si, že jste schopni reagovat na veškeré mimořádné
události
a) ano
b) ne
c) nevím

65

Otázka č. 14 – Na jaké mimořádné události (akce) jste nejvíce nasazováni
a) sportovní akce
b) demonstrace
c) nepovolené hudební akce
d) živelné pohromy
e) hromadná neštěstí
f) aktivní střelec
g) jiné mimořádné události ………………….

Otázka č. 15 – Jaké donucovací prostředky nejvíce používáte
a) hmaty, chvaty, údery a kopy,
b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující
prostředek,
c) obušek a jiný úderný prostředek,
d) vytlačování štítem,
e) zásahová výbuška

Otázka č. 16 – Myslíte si, že máte potřebné vybavení pro nasazení při
mimořádných událostech
a) ano
b) ne
c) nevím

Otázka č. 17 – Dochází ke společným výcvikům s dalšími okresními PJ
(krajské nácviky), speciálními jednotkami či zásahovými jednotkami
a) ano
b) ne
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Otázka č. 18 – Jak často jsou plánovány společné (krajské) výcviky
a) 2x ročně
b) 3x až 5x ročně
c) 6x ročně a častěji

Otázka č. 19 – Myslíte si, že je množství společných výcviků dostatečné ke
společnému zásahu při mimořádných událostech
a) ano
b) ne
c) nevím

Otázka č. 20 – Myslíte si, že dochází k chybám či potížím při společném
výcviku či zásahu
a) ne
b) ano z hlediska taktiky
c) ano z hlediska koordinace
d) ano z jiného hlediska
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Příloha č. 2 – Struktura pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje
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