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ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA
Abstrakt:
Zákroky pořádkových jednotek Policie ČR mají své specifické psychologické aspekty,
které se týkají stresových situací, moţného projevu agresivního chování a vzniku konfliktů.
Pořádkové jednotky jsou nasazovány v případech, kdy vzniká nebezpečí narušení veřejného
pořádku kvůli účasti velkého počtu osob (častou příčinou problémů je vznik davového
chování). Je důleţité vědět, jaké jevy doprovází takové náročné zákroky, jak policisté vnímají
výcvik, jaká vidí pozitiva a nedostatky na práci v takové jednotce, jak přistupují k účastníkům
hromadných akcí, proti kterým zakročují, a také, co soudí o příčinách agresivního chování
policistů, které je povaţováno za nepřiměřené. Kvalitním ilustračním materiálem
k výpovědím získaným od policistů pořádkových jednotek metodou ohniskových skupin jsou
snímky ze cvičení a ostrých akcí těchto jednotek. Není moţné opomíjet ani jiné výzkumy
v této oblasti, např. realizované dotazníkové šetření na Policejní akademii ČR v minulých
letech.

Abstract:
Public order unit interventions have specific psychological aspects which may contain
stress situations, potential aggressive behaviour and emergence of conflicts. Public order units
are deployed in cases of disruption of the public order due to presence of large amounts of
people (a frequent cause of the problems is crowd behaviour). It is essential to know which
surrounding events go along with these challenging interventions, how policemen perceive
their training for these interventions, what advantages and disadvantages they see about their
employment in the public order unit, how they approach attendants of mass actions, and what
they think about the causes of aggressive behaviour of policemen (which is generally
considered

to be inappropriate). Photographs from training and statements from real

interventions are a good testimony of the experience of policemen, that was gained through
the method of focus groups. It is also necessary to to take into account other research done in
this area, for instance research carried out by the Police Academy of the Czech Republic
through the last few years.

Klíčová slova:
Konflikt, agrese, stres, davové chování, policie, pořádková jednotka, ohnisková skupina.
Key words:
Conflict, aggression, stress, crowd behaviour, police, public order unit, focus groups.
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posttraumatická intervenční péče
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posttraumatická stresová porucha
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Hasičský záchranný sbor
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závazný pokyn policejního prezidenta
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Policejní akademie České republiky

KSV

Katedra společenských věd

ÚVOD
Policie České republiky je bezpečnostní sbor, jehoţ hlavním úkolem je zabezpečování
a dohled nad dodrţováním veřejného pořádku a v případě jeho narušení sjednání obnovy.
Činnosti s tímto úkolem spojené provádí v rámci výkonu sluţby kaţdý policista, ale pro
náročnější případy má policie k dispozici vycvičené specialisty. Těmi jsou pořádkové
jednotky krajských ředitelství (včetně pořádkových jednotek územních odborů policie) a
speciální pořádkové jednotky (v současné době fungující pouze v Praze a Brně), které jsou
nasazovány v situacích, kdy dochází k seskupení většího mnoţství osob a kde je nebezpečí
vzniku davového chování. V České republice jsou pořádkové jednotky vyuţívány zejména
v případech fotbalových utkání, demonstrací nebo masovějších hudebních produkcí.
Pořádkové jednotky bývají nasazovány teprve ve váţných případech. Obvykle se
jedná o situace veřejností i médii sledované. Dnes jiţ lidé z médií běţně znají obrázek tzv.
těţkooděnce v černém kompletu se štítem, helmou a tonfou,. Všeobecně jsou tito muţi
povaţováni za jedny z nejtvrdších a nejprofesionálnějších v řadách policistů. Média však
často popisují postup těchto policistů jako neadekvátní, příliš agresivní a neprofesionální.
Rádi bychom v této práci nabídli pohled na práci pořádkových jednotek tzv. zevnitř, z druhé
strany. Proţívání policistů a okolnosti zákroků nejsou příliš známé. Snahou této diplomové
práce je částečně narušit zjednodušující jednostranný pohled médií a poukázat na mnohé
důleţité aspekty zákroku pořádkových jednotek. Teprve po seznámení se s těmito aspekty je
moţné policisty spravedlivě soudit. Situace, do kterých se policisté pořádkových jednotek
dostávají, bývají často velmi náročné.

Tato práce byla vypracována s cílem proniknout hlouběji do dění v pořádkových
jednotkách, pochopit souvislosti, seznámit se s pocity a názory policistů, zjistit, jak zákroky
proţívají, co je pro ně obtíţné, co je trápí, jak vnímají výcvik a co soudí o moţných příčinách
agresivního chování policistů. Hlavním cílem této práce je tedy popsat důleţité aspekty práce
a zákroku pořádkových jednotek a zejména se zaměřit na činitele, které ovlivňují chování
zasahujících policistů.
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Selhání jedince v situacích psychické zátěţe, kterými bez pochyby zákroky členů
pořádkových jednotek jsou, a případná péče o policisty, kteří zaţili zvýšeně stresující situaci,
patří mezi témata, která mě dlouhodobě zajímají. Věnovala jsem se jim i ve své bakalářské
práci a v současné době se péči o policisty věnuji i v rámci své práce u policie. Poskytování
navazující odborné péče zaměstnavatelem svým zaměstnancům povaţuji za velmi pokrokový
přístup v práci s lidskými zdroji u policie.

Práce je rozdělena na dvě základní části – teoretickou a empirickou.

V teoretické části práce se nejprve zabýváme teoretickými východisky, jedná se o
problematiku konfliktů, agrese, stresu a davového chování. Další kapitola je zaměřena na
specifické případy davového chování, které jsou relevantní z pohledu policie. Na konci
teoretické části se snaţíme přiblíţit policejní sloţky přítomné při zákroku pořádkových
jednotek a jsou zde zmíněna i specifika policejní práce s davem.

Empirická část práce obsahuje analýzu předchozího tematicky příbuzného výzkumu
na Policejní akademii ČR. Poté následuje popis námi provedeného výzkumu metodou
ohniskových skupin včetně výsledků a srovnání obou těchto výzkumů. Poslední kapitola
empirické části je věnována videozáznamům z míst policejních akcí, v podobě několika
vloţených snímků s komentářem, pro ilustraci jevů probíhajících při zákrocích a výcviku.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Diplomová práce je zaměřena na specifický případ sociální interakce. Jedná se
jednoduše vzato o střet účastníků davu a zakročujících policistů pořádkových jednotek. Do
této sociální interakce se promítají jednotlivé psychologicky významné fenomény
(psychologická témata), o kterých pojednáme v první kapitole diplomové práce. Věnovat se
budeme sociálním konfliktům, agresi a násilí, stresu a davovému chování.

1.1.

Sociální konflikty
Slovo konflikt je latinského původu a znamená rozpor, neshodu, nesouhlas, sráţku

utkání, střetnutí protichůdných sil. Odvozený význam od prvotního udeřit, uhodit, je někoho
něčím zasáhnout. Předpona con svědčí o střetu dvou stran, dvou účastníků.
Křivohlavý (1973) uvádí, ţe konflikty nevyhnutně patří do našeho ţivota. Co by nás
mělo zajímat, není jejich eliminace, nýbrţ způsoby jejich řešení. Lidé mají obecně tendenci se
konfliktům vyhýbat. Konflikty nám ale nabízejí i mnohé výhody. Díky nim se učíme řešit
nové situace, přizpůsobovat se novým skutečnostem, a kdyţ se podaří konflikt zvládnout,
mohou následně upevnit vztahy (Pilařová, 2004). Vlastně se jedná o umění řešit konflikty
prostřednictvím sociálních dovedností.
1.1.1. Dělení konfliktů
Základní rozdělení konfliktů je na intrapersonální, interpersonální, skupinové a
meziskupinové konflikty. V konfliktní situaci se mohou vyskytnout jedinci, skupiny,
organizace i národy (Frankovský, Kentoš, 2008).
Intrapersonální konflikty jsou vnitřní, individuální konflikty osoby jako jedince,
interpersonální konflikty pak bývají chápany jako konflikty mezi dvěma nebo více lidmi.
Skupinové konflikty zahrnují konflikty, které existují uvnitř dané skupiny lidí.
Meziskupinové konflikty jsou takové, které se odehrávají mezi dvěma skupinami lidí.
Jiné členění konfliktů, které lze ale vztáhnout na kaţdý předchozí typ, dělí konflikty
ještě na konflikty představ, názorů (názor se liší od představy spojením s hodnotícím
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soudem), postojů (emocionálně zabarvený názor) a zájmů (zájmy jsou spojeny s cíli a s
motivací, s hnacími silami v člověku).
Pokud hovoříme o konfliktu zájmu dvou lidí (interpersonální konflikt), pak tím
rozumíme střet snah dvou lidí, kdy uspokojení přání jednoho zcela nebo částečně vylučuje
uspokojení druhého. Tento typ konfliktů se povaţuje za nejzávaţnější skupinu mezilidských
konfliktů (Křivohlavý, 1973). Mezilidské konflikty obecně patří mezi nejběţnější a nejsilnější
stresory (Machačová, Machač, 1985), o problematice stresu pojednává více kapitola 1.3.

V rámci skupinových konfliktů můţeme specifikovat tyto konfliktní situace: jedinec
(člen skupiny) a skupina, jedinec (nečlen skupiny) a skupina, dva členové skupiny (konflikt
probíhá ve skupinovém kontextu), více členů skupiny (moţné vytvoření mikrokoalic).
Vzhledem k tomu, ţe při konfliktech mezi skupinami se projevují další specifické
fenomény, jako např. sociální identita, pocit vzájemnosti nebo skupinová polarizace, bývá
konflikt mezi skupinami často intenzivnější neţ mezi jedinci. Konflikt má také výrazný dopad
na strukturu skupiny a procesy v ní probíhající (např. koheze, chování vůdce, skupinové
normy) (Frankovský, Kentoš, 2008).

Pokud vztáhneme tyto poznatky ke střetu policistů s účastníky davu, můţeme říci, ţe
kaţdá z těchto dvou skupin (navíc jistě i kaţdý jedinec sám o sobě jako člen těchto skupin)
má jiné cíle, hodnoty, jinou motivaci svého chování a jistě na ně působí jiné sociální vlivy.
Kdyţ si toto uvědomíme, pochopíme, ţe vypuknutí konfliktu mezi těmito dvěma skupinami je
do jisté míry pravděpodobné.
1.1.2. Příčiny konfliktů
Poznat příčiny konfliktů můţe pomoci při jejich funkčním řešení. Ne všechny
předpoklady, které zde budou uvedeny, jsou pochopitelně nutně vţdy příčinami konfliktů.
Roli hrají další činitele a teprve jejich kombinace můţe být původcem konfliktu.
Potenciálně

způsobit

konflikt

mohou

jmenovitě:

nekompatibilní

osobnostní

charakteristiky, zájmy, potřeby a hodnotové systémy; dále soutěţení o omezené zdroje;
dysfunkční komunikace; nejasná pravidla, standardy; extrémní časový tlak; neřešené a
potlačené konflikty (Frankovský, Kentoš, 2008).
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Z pohledu policejní psychologie se za konfliktogenní prvky povaţují obecně aspekty
pracovní role policisty, jakou jsou: moment výkonné moci (policie má oprávnění usměrňovat
chování občanů podle práva, ale ne vţdy občané povinnosti vyplývající ze zákona respektují),
sociální stereotyp o policii jako zdroji nepříjemností (policie ovlivňuje chování občanů jiţ
pouhou svou přítomností, evokuje obavy z moţných důsledků jednání, vzbuzuje strach, ten
můţe vyvolávat útěk ze situace nebo také útok); moment frustrace vyvolané policejním
jednáním (policisté často působí jako frustrátoři, protoţe se stávají činitelem omezujícím
moţnosti dosáhnout stanovených cílů); psychologický efekt ozbrojení policisty (za určitých
okolností můţe nápadné nošení zbraně vyvolávat agresivní projevy); psychologický efekt
policejního stejnokroje (vnímání uniformy závisí na konkrétním prostředí, uniforma však
častou spouští jevy popsané výše). Zvláštními zdroji konfliktů můţe být také věk jednajícího
policisty (mladší policisté se dostávají častěji do konfliktů, někteří autoři tvrdí, ţe důvodem je
obecně vţitá představa o tom, ţe řídit ostatní můţe aţ osoba určitého věku); nezdvořilost a
nepřátelský tón; protiagrese a zneuţívání moci; neochota poskytovat informace; zákroky
v přítomnosti nezúčastněných osob (ty mohou policejní zákrok mnohdy velmi komplikovat)
nebo místo úředního jednání (mnoho konfliktů se odehrává v bydlišti zúčastněných osob,
policejní psychologové hovoří o agresivitě „vůči vetřelcům“) (Čírtková, 2006).
1.1.3. Řešení konfliktů
Konflikt má v zásadě dvě moţnosti řešení, a to spolupráci nebo soupeření (jako
extrémní formy řešení).
Při spolupráci vychází obě strany obohaceny, kaţdý dostane alespoň něco. Naproti
tomu při soupeření platí, ţe součet zisku soupeře a mé ztráty matematicky vyjádřeno je vţdy
roven nule. To znamená – buď získá jeden, nebo druhý. Nikdy ne oba dva (Křivohlavý,
1973). Při snaze o spolupráci vyuţívají strany konfliktu různé strategie vyjednávání (snaţí se
prosadit svoje zájmy a přitom dojít společné dohody).
Podle Frankovského a Kentoše (2008) lze rozlišit tři způsoby řešení konfliktů:
autoritativní, alternativní a intervenci třetích stran.
Autoritativní řešení jsou zaloţená na síle a vlivu, kdy tuto moc má k dispozici jedna
ze stran konfliktu. Ta pochopitelně konflikt rozhodne ve svůj prospěch. Strany nemusí
s řešením souhlasit, jedná se mnohdy o vynucené řešení, z čehoţ vyplývá, ţe ti, kteří
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s řešením nesouhlasí, se mu snaţí vyhnout. Tento způsob řešení je typický pro policii, justici,
učitele, rodiče apod., podstata konfliktu většinou není předmětem řešení.
Alternativní řešení konfliktních situací má mnohé výhody. Obě strany mají moţnost
se samy rozhodnout, jak budou postupovat, coţ znamená větší spokojenost s výsledným
řešením. Rahim a Magner (1995) hovoří o modelu alternativních řešení, které obsahuje
integraci (dlouhodobější hluboké řešení problému), akomodaci (dočasné přerušení konfliktů
zdůrazňováním společných prvků), dominanci (souhlas druhé strany je vynucený, časté pro
přijetí nepopulárních opatření), vyhýbání (ignorování problému nebo aktivní potlačení) a
konečně kompromis (koncentrace na potřeby své i druhé strany, vytvoření prostoru pro
kreativní řešení konfliktu).
Intervence třetích stran znamená, ţe snaha o vyřešení konfliktu probíhá za pomoci
někoho třetího. Jedná se například o mediaci (zprostředkování dohody za asistence třetí
strany), arbitráţ (nezávislá instance, která rozhodne spor) nebo facilitaci (konstruktivní
usměrňování konfliktních stran k dosaţení dohody).

Ještě se podrobněji zmíníme o mediaci. V základním pojetí je mediace vţdy
uskutečňovaná za přítomnosti mediátora, často specificky trénovaného. Při policejním
opatření, kde je pravděpodobnost střetu s účastníky davu a tedy je moţná eskalace konfliktu,
nasazuje policie antikonfliktní tým (AKT). Jeho členy bychom vlastně mohli nazvat
mediátory. Ačkoliv základní principy mediace (Holá, 2003), jako je např. nestrannost (AKT
je tvořen policisty) nesplňují stoprocentně, je jejich hlavním účelem snaha o zprostředkování
dohody mezi dvěma stranami s cílem zamezit vzniku konfliktu na místech hromadných akcí.
Mezi další principy mediace patří snaha o změnu soupeření ve spolupráci, orientaci na
budoucnost, svobodu obou stran v rozhodování a další. Tyto principy jiţ můţeme povaţovat
AKT za vlastní.

1.2.

Agrese a násilí
V situacích zákroku pořádkových jednotek (PJ) můţe výše zmíněné konfliktní situace

(zejména případy interskupinových konfliktů) doprovázet agresivní chování. Je zřejmé, ţe
policie jako represivní sloţka určitou formu agrese a násilí implicitně ve svém jednání má,
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vyzařuje ji. Je tedy třeba vymezit agresi a násilí jako specifickou formu nebo doprovod
sociální interakce, které se při zákrocích PJ objevují.
1.2.1. Pojmosloví
Agrese i násilí jsou standardní součástí našeho ţivota. V psychologické terminologii
jsou tyto pojmy vysvětlovány a chápany nejednotně.
Existují tři tradice vztahu mezi pojmy agrese a násilí. Behavioristická tradice je
povaţuje za synonyma, klinicky a psychoanalyticky orientovaní autoři chápou násilí jako
extrémní formu agrese a poslední tradice (politologů apod., kteří se zabývají násilím na
makroúrovni) vnímá tyto pojmy jako nezávislé fenomény (Lovaš, 2001).
Agrese je tradičně povaţována za základní pojem sociální psychologie, pojem násilí
ale nepatří k základním („učebnicovým“) pojmům, pojí se spíše s aplikovanou sférou. Často
se hovoří o násilí ve vztahu k jistým sociálním skupinám anebo o jistých konkrétních
podobách násilí (násilí ve školách, násilí v rodině, násilí na pracovišti, války jako
institucionální forma násilí) (Lovaš, 2001).

Koukolík a Drtilová (2001) chápou násilné chování jako patologickou agresi, jejímţ
úmyslem je ublíţit nebo zničit. Jinak vidí agresi jako normální (fyziologický) druh chování,
jehoţ smyslem je ve volné přírodě přeţití.

Spurný (1996) vymezuje násilí jako patologický způsob interakce jedince (skupiny)
s okolím. Řadí sem všechny aktivity, pomocí nichţ si jedinec či skupina (subjekt, aktér)
vytváří a reguluje vztahy vůči sociálnímu okolí způsobem, který je vnímán jako agresivní či
manipulativní. Co do způsobu páchání tedy rozlišuje násilí v podobě agrese (verbální,
fyzické, vůči osobám, vůči předmětům), manipulace (neagresivní „ohlupování“, násilí z
„podřízené“ pozice) a kombinace obou typů. Manipulace je způsob komunikace, kdy pod
vlivem emocionálních argumentů rozhodujeme, měníme své postoje, jednáme v souladu s cíli
manipulátora.

Agresí

rozumí

Spurný

destruktivní

chování

směřující

k fyzickému

(brachiálnímu), slovnímu (uráţka, pomluva) nebo symbolickému (pomocí gest) útoku vůči
jinému jedinci (předmětu).
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Kamarýt (1998) vymezuje agresi jako motivační zdroj násilí, přičemţ násilí můţe být
jen jedním z projevů agrese v chování. Pojmy je třeba odlišovat. Mnoho autorů vnímá agresi
jako záměrný akt. Intencionální povaha agrese je právě důvodem pro rozlišování těchto dvou
kategorií (agrese a násilí).

Agresi je moţné definovat jako chování, které se vyznačuje následujícími znaky:
poškozuje jinou osobu, je záměrné, porušuje situačně relevantní normy, není motivovaná
snahou pomoci dané osobě ani jinými prosociálními úmysly. Agrese je závislá na sociálních
normách, to pak vysvětluje, proč není nazírání na totoţné jednání v různých společenstvích
jednotné (Lovaš, 1997).
Podle Říčana (1998) není unitární definice agrese moţná. Kamarýt (1998) nabízí tzv.
multifaktoriální definici s tím, ţe agrese je sloţitě podmíněný jev mající mnoho různých
projevů a který se snaţí vyloţit řada teorií. Říčan (1998) navrhuje uţívat termínu multiplicitní
definice, čímţ se rozumí, ţe existuje mnoho různých definic, které spojuje jen uţití téhoţ
termínu – agrese. Z toho důvodu nabádá Říčan vědeckou obec, aby upustila od častého
pouţívání tohoto nejasně definovaného pojmu, jediné akceptovatelné pouţití termínu je ve
chvíli, kdy je jeho význam jednoznačně dán kontextem (tamtéţ).
Vzhledem k tomuto faktu povaţujeme za důleţité zdůraznit, ţe budeme v práci
vycházet z vymezení pojmu agrese podle Lovaše a jejich odlišení od často zaměňovaných
pojmů také podle Čecha (2000).

Od agrese je třeba odlišovat blízké pojmy: agresivitu, asertivitu a hostilitu.
Agresivita je relativně stabilní osobnostní vlastnost, která se projevuje tendencí
prosazovat osobní potřeby a cíle bez ohledu na okolí; je to pohotovost v různých situacích
jednat agresivně. Jedinec s vysokou mírou agresivity relativně snadno a často v mnohých
situacích k agresivnímu jednání dospěje. (Čech, 2000).
Asertivita je pojímána v sociální psychologii jako sebeprosazující se chování bez
úmyslu ublíţit druhým. Něco jasně říci a trvat si na svém. Tomuto chování bychom mohli
také přiřadit přívlastky jako energické, dynamické, někdy aţ ofenzivní. Jedná se o schopnost
prosadit se bez zjevné agrese.
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Hostilita značí postoj vůči lidem, jenţ je nepřátelský, ale nemusí se projevovat
ubliţováním druhým. Jedinec se o druhých vyjadřuje negativně, nepřeje jim nic dobrého,
spíše špatné věci, jako nedostatek peněz, neštěstí, neúspěchy. Tento postoj můţe být příčinou
agrese. Není ovšem pravda, ţe hostilita je vţdy příčinou agrese, stejně tak nemusí
k agresivnímu jednání, i při přítomnosti negativních postojů vůči druhým, dojít. (Lovaš,
1997).
1.2.2. Typy agrese
Vzhledem k tomu, ţe agrese můţe mít různé podoby, je nutné provést její klasifikaci.
Jednu ze základních nabízí Lovaš (1997). Dělí agresi na afektivní, která se alternativně
nazývá hostilní, zlostná, impulzivní, emocionální nebo expresivní. Typický pro ni je reaktivní
charakter a souvislost s hostilitou a zlostí. Afektivní jedinec ze svého hlediska reaguje na jistý
podnět, který v něm vyvolává hostilitu, silný negativní emocionální stav (zlost) a impulzivní
reakci ve sféře verbálního nebo fyzického chování. Obvykle není plánovaná a je motivovaná
především vnitřním tlakem zranit.
Dalším typem agrese je instrumentální, která je v prvé řadě vedlejším produktem
dosahování jiných, neagresivních cílů. Je mezikrokem na cestě za něčím jiným.
Instrumentálně agresivní člověk nejedná většinou pod vlivem zlosti, jeho ubliţování není
vyprovokované nevhodným chováním budoucí oběti.
Třetí typ agrese se označuje jako tyranizování, obtěţování, šikanování. Tyranizování
nemá reaktivní charakter jako afektivní agrese. Tento způsob chování je pokládán za příklad
proaktivní agrese. Nejedná se zde o dosaţení jiného finálního cíle, ani nebývá doprovázené
zlostí. Spíše zde přichází do popředí agrese jako prostředek kontroly nad jinými. Kontrola a
demonstrace kontroly bývají povaţovány (mimo další) za příčiny tyranizování (Lovaš, 2008).
1.2.3. Druhy agrese
Čech (2000) vyjmenovává 19 druhů agrese. Věnovat se budeme jen některým z nich.
Tradičně se agrese dělí na fyzickou a verbální, přímou a nepřímou, aktivní a pasivní, dále
např. na samoúčelnou, brachiální, sociální a nesociální. Tento výčet není pochopitelně úplný,
vybíráme ovšem jen ty typy agrese, které se jeví významné pro účel této práce.
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Pokud hovoříme o fyzické agresi, jedná se ohroţování jiného organismu např. zbraní,
kdy dojde k bolesti a zranění způsobeného druhému. Verbální agrese bývá definována jako
psychické ublíţení slovním projevem. Aktivní agrese se pojí s přímou účastí agresora při
agresivním chování, pasivní agrese pak spočívá ve škodlivém podnětu, který nemusí být
způsoben aktivním jednáním agresora. Přímá agrese je nasměrovaná přímo na oběť, kdeţto
nepřímá agrese zahrnuje útok nebo poškození objektu, který je hodnotný pro oběť.
Samoúčelná agrese se chápe jako úlevu přinášející agrese pro agresi, někdy poskytující aţ
poţitek z destrukce. O brachiální agresi se hovoří v souvislosti s primitivním uţitím fyzické
síly (bití, kopání atd.). Sociální agrese je zaměřená proti lidem, naproti tomu nesociální
agrese je obrácená na neţivé předměty, zvířata, rostliny (Čech 2000).
Pokud není přímá agrese moţná, často podle Zillmana (cit. podle Lovaš, 2008, s. 272)
dochází k přenosu agrese na jiný objekt (osobu nebo věc). Jedná se o potřebu vybití
nahromaděné energie na zástupném objektu. Toto můţeme pozorovat v policejní práci
například při zvyšování fyzické kondice, kdy se někdy policisté jdou tzv. vybít – tzn. např.
v posilovně buší do boxovacího pytle a představují si na jeho místě něco/někoho jiného.
1.2.4. Následky agrese
Následky agrese můţeme pociťovat jako újmu nehmotnou (někdo se seznámí se
senzitivními informacemi o mně, hrozí jejich zneuţití, ohroţení společenského uplatnění
pomluvou), hmotnou (na majetku, finanční), fyzickou (zdraví, ţivot). Proţitek kaţdé z nich
můţe mít traumatizující důsledky pro naši psychiku. Tento stav pak pociťujeme jako
emocionální újmu a její následky v podobě traumatizujících zkušeností, přetrvávajícího
strachu a obav, pocitů nekompetentnosti apod. jsou často trvalé.
Důsledkem dlouhodobějšího působení násilí na psychiku můţe být negativní, úzkostný
pohled na svět, tendence přeceňovat reálné nebezpečí, sníţení citlivosti vnímání a rozlišování
násilných projevů, větší tolerance k násilí, tendence omlouvat projevy násilí, zlehčovat
důsledky. Můţe dojít také k začlenění prvků násilí do vzorců chování (Spurný, 1996).
1.2.5. Příčiny agrese
Ve starší psychologii se často vyskytovaly snahy vysvětlit celou psychiku nebo
alespoň dílčí psychické jevy z jednoho principu (reflex, sexuální pud, princip hédonismu
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apod.). Stejně tomu bylo u agrese. Postupně se ale ukázalo, ţe k vysvětlení tohoto sloţitého
fenoménu je třeba vytvořit multikauzální schéma.
Etolog Konrad Lorenz předpokládal, ţe agrese je odvozená od instinktu, který se můţe
sám generovat a ne od reakce na vnější okolnosti. Samotnou existenci agresivního instinktu
vysvětlují biologické důvody týkající se teritoria, zachování rodu a potravy. Tento instinkt
bývá shledáván jako neustále se doplňující zdroj energie, hledající moţnosti uvolnění. Agrese
sama je pak výsledkem hromadění energie. Pokud není tato nahromaděná energie uvolněná
přirozeně, tj. v boji, je moţné, ţe bude uvolněna i na základě jiných podnětů.
Lorenzova teorie je příkladem hydraulického modelu, původně rozpracovaného
v rámci psychodynamických přístupů. S. Freud předpokládal, ţe jde o přesměrování pudu
thanatos, tedy sebedestruktivního pudu vůči jiným lidem.
Na tuto teorii navázala populární frustrační teorie agrese. J Dollard a jeho kolegové
z University v Yale předpokládali, ţe univerzálním faktorem, který agresi vyvolává, je
frustrace. Předpokládanou vnitřní hnací silou, kterou frustrace uvolňuje, je podle této teorie
pud (stejný pud jako např. hlad). Postupně se odborníci začali klonit k názoru, ţe agrese je
jednou z moţných reakcí na frustraci, není však jedinou. Reakce na frustraci můţe být i jiná
(např. zvýšené úsilí překonat překáţku, apatie aj.). Avšak teorie o tom, ţe výskytu agrese
vţdy frustrace předchází, jsou stále ţivé.
Spojení emocí, myšlenek a tendencí chovat se určitým způsobem je uchovávané
v paměti. Negativní afekty jsou spojovány s myšlenkami typu bojovat a uniknout. Podle
kognitivní neoasocianistické teorie se pak ne díky reakci na střet s překáţkou a následné
frustraci, ale díky aktivaci podnětů pomocí asociace můţe jedinec zachovat agresivně (Lovaš,
2008). Například spojení mezi uráţkou, nepříjemným pocitem a střetem s nepřizpůsobivým
občanem u policisty můţe aktivovat při dalším setkání s podobným občanem pouţití ne zcela
přiměřeného donucovacího prostředku jako odplaty a reakce a na předchozí uráţku a
nepříjemné pocity.
Oproti vrozeným zdrojům agrese stojí předpoklad, ţe agrese je naučeným sociálním
chováním. Základem teorií pracujících s tímto předpokladem je Bandurova teorie sociálního
učení (Bandura, Walters, 1963). Pozorování agresivního chování a jeho důsledků hraje
důleţitou roli. Lidé se učí jednat agresivně pomocí modelů agresivního chování.
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V současnosti je stále častější chápání agrese jako multikauzálně podmíněného jevu, to
znamená jevu, jehoţ výskyt můţe mít více příčin. Příkladem můţe být Geenův model, který
vychází z předpokladu, ţe „k agresi dochází především tehdy, kdyţ je jistému podnětu
vystavená osoba, která je jistým způsobem naladěná, resp. má jisté predispozice konat
agresivně“ (Lovaš, 1997).
Poněšický (2005) se zmiňuje o humanistickém konceptu agrese Ericha Fromma.
Člověk je ve své podstatě od přirozenosti dobrý. Je mu vlastní konstruktivní agresivita, kterou
vyuţívá k překonávání překáţek. U lidí se ovšem objevuje i potencialita k destrukci a
agresivnímu chování, které je vyvoláno frustrací existenciálních potřeb. Destruktivní
charakter chování je důsledkem více faktorů, jak individuálních, tak společenských
(neradostné dětství, tendence kontrolovat druhé, obdiv k mocným, odsouzení slabých,
xenofobie). Nejen Erich Fromm, ale i zastánci proudu humanistické psychologie poukazovali
na to, ţe osobní selhání, bezmoc, ztráta sebeidentifikace vede k demonstraci síly a agresi.
Agresivní chování je vnímáno jako únik z pocitů deprese a selhání (Kamarýt, 1998).
1.2.6. Situační faktory agrese
Agresivní chování spouští několik různých činitelů ze sociálního i fyzikálního
prostředí. Vliv sociálního prostředí má podobu preferovaných vzorců chování v dané skupině,
v systému norem, které se v tom kterém sociálním prostředí dodrţují, také je důleţité, jaké
jsou místní zvyky a praktiky při řešení kaţdodenních situací.
Změny v situaci, v prostředí, které k agresi podněcují nebo ji provokují, nazýváme
averzivní podněty. Společné mají to, ţe navozují stav diskomfortu, který můţe v agresi
vyústit. Mezi averzivní podněty řadíme útok, frustraci, provokaci nebo bolest, a dále pak
pocity nepohody, špatnou náladu nebo stres. Útok můţe mít podobu přímého fyzického, ale i
verbálního ataku. Na útok obvykle osoby reagují protiútokem. Stejně tak si nenechávají často
líbit provokativní chování bez odplaty, natoţ pak jednání, které jim způsobilo bolest. Pokud
se jedná o frustraci, agrese patří mezi jednu z více moţností reakce na frustrující situaci. Vliv
celkové nepohody například ve formě extrémních teplot (chladu nebo tepla) výskyt moţnosti
agrese zvyšuje.
Policisté pořádkových jednotek musí dlouhé hodiny vydrţet ve speciální uniformě,
která je velmi těţká a sama o sobě zvyšuje tělesnou teplotu. Pokud se policisté ještě navíc
21

pohybují v letních měsících na slunci, je jejich pocit diskomfortu v této oblasti jistě velký.
Není ovšem pravdou, ţe by všechny výzkumy potvrdily, ţe se zvětšuje pravděpodobnost
výskytu agresivního chování se zvyšující se teplotou (Lovaš, 1997)!
1.2.7. Dispoziční pozadí agrese
Vzhledem ke snaze předvídat výskyt agrese hrají důleţitou roli stabilní predispozice.
Jedná se o biologické faktory jako fyziologické funkce (byly identifikovány oblasti mozku,
které jsou zodpovědné za facilitaci agrese), dědičnost (v současnosti se mnoho psychologů
domnívá, ţe agresivita je částečně zaloţená na vrozených faktorech) a osobnostní
predispozice jako temperament, vlastnosti a schopnosti jedince. Některé osobnostní dispozice
jsou do určité míry zjistitelné pomocí psychodiagnostických metod, ovšem s tím, ţe predikce
agresivního chování v budoucnu je určitým způsobem limitovaná.
Z hlediska biologických faktorů agrese se jako zajímavý jeví fakt, ţe nízký obsah
cukru v krvi můţe zvyšovat agresivitu (Lovaš, 2008). V dimenzi zákroku policistů
pořádkových jednotek, kdy mnohdy zákrok trvá celý den a ne vţdy je zajištěno pro policisty
dostatečně vydatné jídlo v pravidelných intervalech, je tento fakt velmi důleţitý, protoţe
můţe mít významný vliv na profesionální zvládnutí zákroku (bez agresivního chování).
1.2.8. Intervenující činitelé agrese
Averzivní podněty, které působí na pozadí predispozic jednat agresivně, nemají agresi
za okamţitý následek. Mezi podnětem a reakcí se ještě odehrávají určité specifické procesy.
Hovořit zde můţeme o kognitivních procesech, úrovni aktivace a zlosti.
Kognitivní procesy jsou významné především ve smyslu kognitivních mediátorů.
Kvalitní zpracovávání sociálních informací je předpokladem správného řešení dané situace.
Jedinec dekóduje informaci, rozhodne se a uskuteční odpověď v podobě impulzu k určitému
chování. Aby se jedinec choval sociálně kompetentně, předpokládá se funkčnost celého
systému (dekódování klíčů=informací, rozhodnutí, odpověď), pokud není systém plně funkční
zvyšuje se pravděpodobnost agresivního chování. To znamená, ţe pokud například policista
špatně vyhodnotí situaci (gestika účastníka davu), můţe dojít k agresivním projevům z jeho
strany.
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Povaţuje se za prokázané, ţe zvýšená úroveň obecné aktivace organismu (tzv.
arousal) má souvislost s agresivním chováním. Excitovaní lidé pociťující potřebu něco udělat,
jsou více náchylní chovat se agresivně. V podmínkách zákroku pořádkových jednotek jsou
policisté často zvýšeně aktivovaní (tzv. „nabuzení“), coţ zvyšuje pravděpodobnost
agresivního jednání.
Někdy je obtíţné odlišit zlost od agrese, jelikoţ jejich sepětí je těsné. Zlost můţeme
vnímat jako příčinu afektivní agrese, tedy předstupeň agresivního jednání (Lovaš, 2008).

1.3.

Stres
Situace s moţností eskalace konfliktu bývají vnímány jako silně zátěţové, stejně tak

případy, kdy dojde k projevům agresivního chování.
Zátěţové situace, stres a moţnosti zvládání stresu patří obecně k důleţitým tématům
pro policejní praxi. V této kapitole se budeme věnovat vymezení základních pojmů této
problematiky a také specifickým stresorům/situacím, se kterými se policisté mohou setkat.
V dnešní době patří termín stres mezi ty psychologické pojmy, které jsou velmi
zpopularizované, často zmiňované mnoha odborníky z různých odvětví, laiky, ale také
nejednotně pouţívány samotnými psychology. Z tohoto důvodu je vymezení pojmu stres a od
něj dalších odvozených termínů náročné.
1.3.1. Vymezení základních pojmů
Jako první se komplexně problematikou stresu zabýval Selye (1966). Do
psychologické historie se zapsal formulací koncepce všeobecného adaptačního syndromu
(GAS). Selye tvrdí, ţe kaţdý podnět (stresor), který působí na organismus, můţe produkovat
více méně stejnou nespecifickou fyziologickou obrannou reakci (stresovou reakci)
mobilizačního charakteru.
V šedesátých letech formuluje svoje pojetí stresu také Lazarus (1966). V jeho
koncepci stresu se jedná o to, ţe organismus si uvědomuje stav svého ohroţení, a to
v důsledku nadměrných poţadavků na jeho fyzické a psychické adaptační zdroje. Tento
koncept obsahuje kognitivní aspekt v podobě hodnocení dané situace a odhadu vlastních
moţností.
Zevšeobecňující definici stresu podává Křivohlavý (1994, s. 10) – „stresem
se obvykle rozumí vnitřní stav člověka, který je buď přímo něčím ohroţený, anebo takové
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ohroţení očekává a přitom se domnívá, ţe jeho obrana proti nepříznivým vlivům není
dostatečně silná.“ V naší práci se budeme řídit tímto pojetím stresu.
Obecně se hovoří o dvou typech stresu, jedním je tzv. distres, to je stres jedincem
negativně proţívaný, druhým pak tzv. eustres, tedy stres jedincem pozitivně proţívaný
(Míček, Zeman, 1997). Distres provází vyčerpání a poškození organismu, eustres je chápán
jako mobilizující faktor.
Rozlišení pojmů stres a zátěţ činí někdy problémy, protoţe bývají nejednotně
vnímány. Někteří autoři s těmito pojmy pracují tak, ţe zátěţ vnímají jako synonymum stresu.
Zátěţ podle Čírtkové (1995, s. 146) znamená, ţe „dochází k porušení rovnováhy mezi
vnějšími poţadavky a tlaky na straně jedné a způsobilostí či připraveností na straně druhé.
Tento rozpor musí jedinec subjektivně proţívat“. Mareš (2001, s. 312) navrhuje pro zátěţ
následující vysvětlení: „zátěţ je stresorem, který je jedincem zaregistrovaný, kognitivně
zpracovaný a vyhodnocený. Stresor pak je objektivně působící faktor“. V naší práci se
ztotoţňujeme s názorem Čírtkové.
Mikšík (2003) rozlišuje pět stupňů psychického zatíţení jedince. Běţné nároky na
psychiku reprezentují nijak výjimečné situace, které jsou bez příznaků zátěţe. V těchto
situacích se aktivizuje osvojené, naučené chování. Pokud tento stav trvá dlouhodobě, jedinec
ţije v podnětovém stereotypu, kde se mu dostává málo stimulací. Dále vymezuje optimální
psychickou zátěţ, kdy je jedinec nucen zrevidovat svůj přístup, pro řešení situace je však
vybaven a zapojením svých schopností situaci zvládne. Osvojí si tak novou zkušenost a zaţije
pocit radosti z dosaţeného úspěchu. Pesimální zátěţ je taková, kdy nároky na psychiku jsou
buď výrazně nízké, nebo nadměrně vysoké. Nízké nároky nepodněcují psychický rozvoj
osobnosti a s neúměrně vysokými se nedokáţe jedinec vyrovnat. Mikšík ještě popisuje
hraniční zátěţ, která předpokládá mimořádné vypětí všech psychických i fyzických sil a
čerpání z nejhlubších rezerv organismu, a extrémní zátěţ, ta představuje náročné situace
překračující kritický bod psychické způsobilosti daného jedince, dochází k desintegraci
osobnosti.
Stres je vyvoláván stresorem. Stresor je faktor, kterým je proces stresu vyvoláván
nebo vytvářen, mohou jím být jak vnější, tak vnitřní podněty (Míček, Zeman, 1997, s.14).
Stresorem nemusí být jen hraniční situace lidského ţivota. Mohou jím být i takové události,
které nejsou objektivně natolik závaţné, ale přinášejí změnu do ţivota, tedy vyţadují
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adaptační proces. Mezi takovéto události patří svatba, změna bydliště, narození dětí, ukončení
školy a další (Baumgartner, 2001).
Reakce lidí na stejné situace se různí. Co jedni mohou chápat jako stresor
s potencialitou negativně ovlivnit jejich další ţivot, jiní mohou spatřovat jako oţivení nebo
výzvu.
Pokud je stresová reakce odpovědí organismu na stresor a stres je stav organismu,
který následuje po setkání se stresorem, pak můţeme povaţovat význam pojmů stresová
reakce a stres za téměř totoţné.
Hans Selye (1966) rozumí stresovou reakcí fyziologické změny organismu coby
součást obecného adaptačního syndromu, tedy souboru odpovědí projevujících se při reakci
na stres u všech organismů. Obecný adaptační syndrom se skládá se ze tří fází – poplachové,
fáze rezistence a vyčerpání. V poplachové fázi – fázi alarmu, dochází k přípravě organismu
na boj nebo útěk (zrychlení tepu, zvýšení krevního tlaku, uvolňování cukru do krve, zvýšená
produkce některých hormonů, např. adrenalinu. Organismus je připraven na druhou fázi, tedy
fázi rezistence – následuje buď boj nebo únik nebo v některých případech ztuhnutí (ve
zvířecí říši nazývané jako hra na mrtvého brouka). Celý sled zakončuje fáze exhause – fáze
vyčerpání.
Pokud se jedinec setká se stresorem (resp. traumatickou událostí), který je pro něj
velmi silný, můţe se u něj objevit tzv. akutní reakce na stres. Často se mluví o normální
reakci na nenormální situaci. Akutní reakce na stres je zařazena do Mezinárodní klasifikace
nemocí (MKN-10) do kategorie duševních poruch (konkrétně F 43.0, kategorie poruch
přizpůsobení). V DSM-IV (americká databáze duševních poruch) je řazena do skupiny
úzkostných poruch. Jedná se o reakci projevující se do několika hodin nebo dní od kritické
události. Vyznačuje se např. panickou úzkostí, agitovaností, únikem ze situace, zúţeným
vědomím, dezorientací. Objevují se poruchy pozornosti, spánku, vyčerpanost. Příznaky mizí
obvykle během několika dnů (Slovník psychiatrických termínů, PCP, 1998).
Podstatou této reakce jsou obranné a ochranné reakce, které maximálně mobilizují
rezervy postiţeného jedince. Tyto obrany slouţily našim prapředkům k tomu, aby si uchovali
ţivot v nesčetných situacích ohroţení.
Následkem střetu s velmi stresující situací můţe být i posttraumatická stresová
porucha (PTSD). Obtíţe se začínají projevovat s latencí několika týdnů aţ měsíců po
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události. Jedinec znovuproţívá situaci, vrací se mu vzpomínky, dále v podobě snů, nočních
můr, objevuje se emoční otupělost, vyhýbání se lidem a činnostem, které připomínají danou
situaci, zvýšená dráţdivost, deprese aţ sebevraţedné úvahy. Někdy můţe porucha nabýt
chronické podoby.
Čírtková (1996) poznamenává, ţe PTSD jsou ohroţeny zejména profesní skupiny
záchranářů, dále vězeňská sluţba, hasičské sbory a policisté. Statistický odhad výskytu PTSD
u těchto profesních skupin dosahuje aţ 40%.
Tyto a mnohé další důvody vedly ke vzniku systému posttraumatické intervenční péče
u Policie ČR (viz dále).
1.3.2. Zvládání zátěţe
Pro zvládání zátěţe je často pouţíván anglický termín coping. Můţeme jej chápat jako
schopnost jedince vyrovnat se adekvátně s nároky, které jsou na něj kladeny.
Blatný, Kohoutek, Janušová (2002) popsali tři generace přístupů k problematice
zvládání stresu ve 20. století:
1) psychodynamický přístup: Reakcí na zátěţovou situaci jsou nevědomé obranné
mechanismy. V určité míře jsou zdravé, projevem špatného přizpůsobení jsou jen, kdyţ se
stanou převládajícím způsobem reagování na problém. Patří mezi ně: vytěsnění,
racionalizace, reaktivní formace, projekce, popření, sublimace (více viz např. Atkinson,
2000; Freudová, 2006).
Jiţ několik desetiletí není ale tento přístup aktuální, více se současná psychologie
opírá o paradigmata následujících generací.
2) transakční model: představiteli tohoto přístupu jsou Lazarus s Folkmanovou a Cohenem.
Zdůraznili situační determinanty chování při zátěţi a de facto odmítli roli osobnostních
dispozic pro jejich malou schopnost predikce, rozhodně je ale zcela nezavrhli. Poukázali na
kognitivní sloţku chování, kdy při hodnocení dané situace svou roli osobnost jistě hraje.
V souvislosti s tímto přístupem byly vymezeny dva typy zvládání zátěţové situace: strategie
zvládání zaměřená na problém (aktualizovaná ve chvíli, kdy je stresující situace vnímána
jako přístupná změně) a strategie zvládání zaměřená na emoce (aktualizovaná v situacích
povaţovaných za relativně nezměnitelné). Strategie zvládání zaměřené na problém znamená,
ţe jedinec chce působit na prostředí, změnit ho, případně přemýšlí, jak se v budoucnu takové
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situaci vyhnout. Strategie zvládání zaměřené na emoce se týká expresivního vyjadřování
emocí, reinterpretaci jevů, případně jejich popření.
V souvislosti s tímto přístupem můţeme zmínit Marešovo vymezení (2001), který chápe
coping jako vědomé adaptování na stresor.
3) osobně dispoziční přístup: charakterizuje vztah mezi zvládáním a osobnostními
charakteristikami. Sledují se např. vlivy takových charakteristik jako extroverze, stabilita,
neuroticismus, sebevědomí (často právě v souvislosti se strategiemi zvládání na problém,
resp. na emoce zaměřenými).
Velmi známý je koncept tzv. chování typu A. Friedman s kolegy popsal chování,
které charakterizovalo pacienty s ischemickou chorobou srdeční. Popis osobnostního stylu
chování typu A je následující: netrpěliví lidé, stále ve spěchu, hodně sebestřední, ambiciózní,
potřebují pochvalu a úspěch, pokud se jim nedaří, aţ agresivní (citováno podle Atkinson,
2000, s. 507).
Řada výzkumných zjištění podporuje jak transakční, tak dispoziční model chování
v zátěţové situaci (více viz Blatný, Kohoutek, Janušová, 2002).
4) situační přístup: podle McCrae (1984) bychom mohli k výše uvedeným přístupům uvést
ještě situační přístup zvládání zátěţe. To, jak jedinec zvládne zátěţovou situaci, záleţí také na
tom, jak ji vnímá. McCrae uvádí tři typy situací, které jsou z hlediska copingu kvalitativně
odlišné. Jedná se o situaci jako výzvu (challenge, např. narození dítěte), situaci ohroţení
(threat, např. nemoc) a situaci ztráty (loss, např. úmrtí v rodině). Situace ztráty jsou spíše
akutními stresory, na rozdíl od výzev a ohroţení, které spíše přecházejí do chronického stresu.
1.3.3. Techniky zvládání stresu
Prevence stresu a jeho zvládání v počátečních fázích je dnes velkým tématem pro
psychohygienu. Dlouhodobé působení stresu člověka vyčerpává, a to se mnohdy projeví nejen
na jeho fyzickém, ale i psychickém zdraví. Dochází k různým tělesným chorobám, které
mohou nést přívlastek psychosomatické (Baumgartner, 2001). Stres můţe způsobit změny
nálad, pocity studu, strachu, nezájem o sex, nespavost, také nechuť k jídlu nebo úlekovou.
Existuje mnoho technik pro zvládání stresu. Pohovoříme o nich jen stručně, neboť toto
rozsáhlé téma není moţné v rámci naší práce zpracovat. Zájemce odkazujeme na literaturu
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z oblasti duševního zdraví a psychohygieny (např. Drotárová, E., Drotárová, L., 2003:
Relaxační metody: malá encyklopedie; Křivohlavý, 1994, Jak zvládat stres).
Mezi techniky zvládání stresu řadíme: meditaci, relaxaci, cvičení, biofeedback,
autogenní trénink, správnou ţivotosprávu, pohyb, nekouření, nepití alkoholu, spánek a
odpočinek, pravidelný denní reţim a denní rytmus
Při prevenci a zvládání zátěţe pomáhá silné zakotvení v přirozených vztazích, jaké
poskytuje rodina, komunita, přátelé nebo zájmové skupiny. Křivohlavý (1999) pouţívá pojem
sociální opora. U nás se podrobně tomuto tématu věnuje Kebza (2001). Sociální opora má tři
základní sloţky – emocionální (poskytující důleţité emoce – lásku, přátelství, víru aj.),
informační (rady a informace pro existující problémy) a instrumentální (praktické druhy
pomoci – typu materiální pomoc, např. půjčka aj.). Lze také rozlišovat sociální oporu
z hlediska účinku, a to na tzv. nárazníkový (příznivé působení sociální opory v situacích
působení zejména chronického stresu) a model přímého (hlavního) účinku (kdy sociální opora
působí projektivně vţdy, tj. i mimo situace přímého působení stresu).
1.3.4. Policejní stres
V této kapitole se budeme věnovat problematice stresu z pohledu policie. Kapitola
pojedná o stresorech v policejní práci, zvládání zátěţe a systému psychologické péče u Policie
ČR.
1.3.4.1.

Stresory v policejní práci

Mohli bychom vymezit čtyři zdroje dlouhodobé profesní zátěţe policistů: 1)
samotný charakter policejní práce (horečné pracovní nasazení se střídá s obdobím nudného
čekání, práce na směny, nebezpečí při zákrocích s případným vlivem na rodinný ţivot), 2)
hierarchická struktura policie s rysy vojenského řízení (problematické pracovní vztahy,
nemoţnost vlastního rozhodování, nedostatek podpory od nadřízených), 3) způsob práce
jiných státních orgánů (pocit, ţe nadrţují kriminálníkům a všem ostatním); 4) špatný obraz
policie v médiích a nízká prestiţ policejní práce (Nový, 2003).
Konkrétní stresory vyjmenovává Vymětal (2003). V průběhu policejní sluţby se
policisté mohou setkat s těmito zátěţovými situacemi: ohroţení vlastního ţivota a fyzické
integrity; ohroţení ţivota nebo váţná zranění u dětí, příbuzných, přátel, kolegů; pouţití
sluţební zbraně se závaţnými následky (váţné zranění nebo smrt); pohled na případy kruté
smrti, brutální vraţdy a váţná zranění; braní rukojmích a únosy, zásahy u teroristických
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útoků, nasazení u hromadných neštěstí a katastrof; sebevraţda kolegy; smrt při výkonu
sluţby.
V rámci výzkumného dotazníkového šetření konaného v prosinci 2004 na Policejní
akademii ČR bylo zjištěno, jaké stresory policisté vnímají ve své práci. Největší stresor pro
ně představuje nadřízený (v podobě přítomnosti nadřízeného, nucených vysvětlování, pocitu
kontroly, nebo také v podobě Inspekce MV). Jako další uvedli jiţ zde výše zmíněný strach o
ţivot a zdraví (svůj, kolegů, rodiny); poté čas (myšlen především jako málo času na
rozhodnutí a jednání);

následoval pocit zodpovědnosti za své rozhodnutí a jednání;

umírání a utrpení dětí; smrt; málo informací při výjezdu; zákrok se zbraní;
neprofesionalita kolegů (Jungwirtová, 2006).
Policisté pořádkových jednotek se mohou setkat se všemi těmito stresory. Typické
stresory v jejich práci ještě budou podrobně popsány v kapitole 3.1.
1.3.4.2.

Zvládání zátěţe u policistů

Policisté si uvědomují, ţe psychická zátěţ ovlivňuje výkon profese. Vnímají, ţe
dochází k chybám, sniţuje se výkon a kvalita práce, ţe při zátěţi se objevuje horší
soustředění, zhoršuje se psychická pohoda. Přesto v zátěţi vidí i pozitivní hledisko, v ne
malém počtu uvádí, ţe zátěţ ovlivňuje výkon také kladně.
Ve chvílích psychické zátěţe (konkrétně po traumatické události) policisté výrazně
vyuţívají pomoci rodiny a přátel, na prvním místě se ovšem snaţí pomoci si sami. Objevují se
také případy, kdy situaci řeší alkoholem (Jungwirtová, 2006).
1.3.4.3.

Psychologická péče u Policie ČR

V současné době dochází k překonávání mýtu o tom, ţe správný policista nesmí
projevit slabost a pohnutí ani v situacích, které jinak kaţdým normálním člověkem silně
otřesou. Stejně tak si policisté a jejich okolí začali uvědomovat, ţe být kaţdou minutu svého
ţivota „tvrďák“ a nemoci připustit „ţe toho někdy uţ mám dost“ nelze.
Policista má právo čerpat od svého zaměstnavatele rychle a bezplatně kvalifikovanou
diskrétní pomoc, pokud se kvůli své práci ocitne v zátěţové situaci. Vyuţití nabízených
sluţeb by mělo být pro policistu bezpečné, to znamená, ţe by nemělo ovlivnit jeho pracovní
hodnocení a pracovní zařazení. Hlavním smyslem psychologické péče je předejít potíţím,
které by mohly nastat z proţitých zátěţových situací.
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Do psychologické péče o policisty spadají následující aktivity: psychologické
poradenství, posttraumatická intervenční péče (PIP) a činnost anonymní telefonní linky
pomoci v krizi.
Psychologické poradenství poskytují policejní psychologové, kteří jsou standardně
zařazení v rámci krajských ředitelství (v průměru 3 psychologové na kraj), u specializovaných
útvarů a také v policejních školách.
Systém posttraumatické intervenční péče u policie funguje v rámci tzv. týmů PIP.
Hlavním smyslem jejich práce je pečovat o policisty, kteří proţili traumatickou událost.
V rámci Policie ČR nyní funguje 9 týmů posttraumatické intervenční péče – při jednotlivých
krajských ředitelstvích a při Policejním prezidiu – které jsou určeny pro policisty zařazené
v působnosti těchto útvarů. Kaţdý tým řídí koordinátor. Členy týmů jsou dobrovolníci policisté, policejní psychologové a duchovní, kteří jsou pro poskytování posttraumatické
intervenční péče kvalitně odborně připraveni (pro účast duchovních v týmech PIP existuje
dohoda mezi Ekumenickou radou církví, Českou biskupskou konferencí a Ministerstvem
vnitra). Všichni interventi prošli 40 hodinovým specializačním výcvikem. Následné
vzdělávání a výměna zkušeností probíhá na pravidelných schůzkách koordinátorů týmů PIP a
seminářích interventů.
Dne 14. 11. 2002 (několik dní před zasedáním NATO v Praze) začala fungovat u
Policie ČR anonymní telefonní linka pomoci v krizi, která je profesní linkou důvěry. Je
určena policistům, hasičům, zaměstnancům Policie ČR (PČR), hasičského záchranného sboru
(HZS), ministerstva vnitra a jejich rodinným příslušníkům. Linku můţe vyuţívat i širší
veřejnost, zvláště v situacích mimořádných událostí. Linka je k dispozici nepřetrţitě 24 hodin
denně, 365 dní v roce. Tým linky byl dříve tvořen 43 vyškolenými dobrovolníky z řad PČR a
HZS ČR. Dnes má linka pět stálých pracovníků a pravidelně vyuţívá pomoci externích
spolupracovníků (psychologové a vyškolení interventi HZS ČR, Ministerstva vnitra ČR, P
ČR). Všichni pracovníci prošli minimálně 100 hodinovým kurzem telefonické krizové
intervence. Pracoviště linky je v Praze.

1.4.

Davové chování
Na místech sociálních konfliktů, zejména interskupinových, při kterých zasahují

pořádkové jednotky policie a je zde nebezpečí eskalace násilí a agresivního chování, mnohdy
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dochází ke vzniku davového chování. Porozumění tomuto psychologicky zajímavému jevu je
relevantní jak pro policisty pořádkových jednotek, tak naši práci.
Vědět a znát, co se v situacích davového chování v dané skupině lidí odehrává, je pro
policisty PJ důleţité zejména z hlediska efektivity daného zákroku.
Tragédie při fotbalovém utkání v Hillsborough v Anglii na konci osmdesátých letech
minulého století můţe být konkrétním příkladem toho, jak můţe mít špatné pochopení
davových procesů tragický dopad na policejní zákrok. Policie při tomto pamětném utkání
vycházela z toho, ţe shromáţdění fotbalových fanoušků není přístupné racionální domluvě,
neudělali tedy skoro nic a situace doznala katastrofálních důsledků. Tlačenice skončila ztrátou
96 lidských ţivotů (Synecký, 2008a).

Pojem
Existuje mnoho názvů pro to, co my budeme nazývat davovým chováním (masové
jevy, kolektivní chování, kolektivní dynamika, hromadné chování). Někdy se s nimi zachází
jako se synonymy.
Blumer (cit. podle Zeľová, 2008, s. 358) výše uvedené pojmy jako synonyma nevnímá
a rozlišuje čtyři formy kolektivního chování: dav, veřejnost, masu a sociální hnutí. Dav
(crowd) je typický šířením emocí, některým emocím přiřazuje typ davového chování (např.
strach-panika, radost-pobláznění, hněv-výbuch nepřátelství). Veřejnost (public) je vysoce
abstraktní forma kolektivního chování, projevuje se v diskuzi o konkrétní otázce, např. trestu
smrti. Na rozdíl od davu a veřejnosti je masa (mass) charakterizována tím, ţe nedochází
k interakci mezi účastníky. Lidé konají podobně na základě např. informací z masmédií.
Moţným příkladem jsou módní trendy (např. obliba Sudoku v ČR v posledních několika
letech). Poslední formou kolektivního chování je sociální hnutí (social movement). Od
ostatních se liší zejména organizovaností a délkou trvání. Jedná se o velkou skupinu, jejímţ
cílem je podpora konkrétních idejí.
Brown (cit. podle Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 286) rozlišuje seskupení
lidí na aktivní a pasivní dav. Aktivní dav můţe být útočný (lynč), únikový (panika),
získávající a výrazový. Pasivní dav nazývá posluchačstvo nebo publikum a dělí je na
příleţitostné a záměrné.
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V naší práci budeme dále pracovat s pojmem dav a davové chování. Především se
budeme zabývat davovým chováním v souvislosti s demonstracemi, fotbalovými zápasy a
masovými hudebními produkcemi (o nich bude podrobněji pojednáno v další kapitole).
Davové chování v souvislosti s jinými fenomény, jako jsou např. hromadné katastrofy a
terorismus, překračují rámec naší práce a jim se věnovat nebudeme.

Davové chování je společensky zajímavým problémem, proto se mu věnovali
významně především odborníci z řad sociologů a psychologů. Následující podkapitola se
věnuje přehledu námi vybraných teorií, jak z ranku sociologického, tak psychologického.
Pochopitelně nelze v naší práci zmínit všechny autory, naším cílem je stručně popsat přístupy,
které povaţujeme za nejvíce přínosné pro řešení našeho tématu.
1.4.1. Přístupy k davovému chování z historické perspektivy
Jak uţ to ve společenských vědách bývá, neexistuje ani jednotné pojmosloví, ani
univerzálně platné a všemi přijímané teorie. To platí i pro náhled na davové chování. Kaţdý
z přístupů nabízí jiné vysvětlení příčin a projevů. Nelze je nikdy plně aplikovat na všechny
případy, ale zároveň jsou alespoň pro nějaké případy přijatelné. Proto budou v této části práce
uvedeny významné teoretické přístupy mnohých autorů, kteří se ve svém bádání problematice
davu věnovali.
1.4.1.1.

Racionalita versus iracionalita davu - Le Bon a Tarde

Všestranně zaměřený vědec (lékař, etnograf, fyzik, sociolog) Francouz Gustave Le
Bon vydal v roce 1895 knihu, kterou se nejvíce proslavil a jeţ se dnes povaţuje za legendární
dílo - Psychologie des Foules (Psychologie davu). Jako první se komplexně věnuje tématu
davu, popisuje jeho vlastnosti a projevy. Na jeho dílo reagovali mnozí autoři. Ti se částečně
vůči jeho pojetí vymezují, ale zčásti jeho názory také akceptují.
Dav podle Le Bona (1994) znamená shromáţdění jedinců bez ohledu na další
okolnosti (např. na jejich národnost či záleţitost, která je svedla dohromady),
z psychologického hlediska má toto shromáţdění lidí nové vlastnosti (odlišné od vlastností
jedinců tvořících toto shromáţdění). Mizí vědomá osobnost, tvoří se kolektivní duše a city a
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myšlenky všech jsou zaměřeny stejně. Kolektivní duše je přechodná, má však určité
vlastnosti. Ze shromáţdění se stal organizovaný dav, tvořící jedinou bytost.
Popisované zákonitosti platí pro tu fázi davu, kdy jiţ byla uskutečněna organizace.
V té chvíli lze hovořit o obecných a zvláštních vlastnostech, Le Bon to nazývá psychologický
zákon duševní jednoty davů.
Jedná se především o kolektivní duši, která způsobuje, ţe jedinci jednají, cítí a myslí
zcela jinak, neţ by činili, kdyby byli sami. Sloučením jedinců s určitými vlastnostmi vzniká
nový subjekt, který má vlastnosti zcela odlišné neţ jednotlivci, kteří jej tvoří, a navíc se utváří
i zcela nové vlastnosti, které nemusí být u jedinců zastoupeny. Davům se stanou společným
často ty obecné charakterové vlastnosti, které jsou tvořeny nevědomím. V kolektivní duši se
stírají intelektuální schopnosti jedinců, jejich individualita, vlastnosti se průměrují. Davy
nejsou schopny činu vyţadujícího vyšší inteligenci.
Dav je charakterizován anonymitou, duševní nákazou a sugestibilitou. Dav je
anonymní, jedinec v něm zmírňuje kontrolu nad pudy, které by normálně potlačil, necítí
zodpovědnost, jeţ normálně projevy pudů brzdí. V davu jsou nakaţlivé činy a city. Tato
duševní nákaza má příčinu v sugestibilitě – v davu je jedinec ve zvláštním duševním stavu,
podobném tomu, který zaţívá hypnotizovaný jedinec. Mizí vědomá osobnost, vůle a úsudek.
Aktualizované jsou city a myšlenky, na které působí autorita (hypnotizér nebo vůdce davu).
Tato sugesce se v davu ještě násobí, a to tím, ţe se stává vzájemnou, jedinec je strţen
proudem (ostatními). Člověk se v davu stává automatem, bez schopnosti volního jednání a
přetavuje se v pudovou, divokou bytost.
Vlastnostmi davů jsou impulsivnost, proměnlivost, dráţdivost, neschopnost
rozumně uvaţovat, nedostatek soudnosti a kritického ducha, přehánění citů. Dav je
veden nevědomím, kdy různé popudy mohou být tak silné, ţe před nimi zmizí i pud
sebezáchovy. Davy jsou velmi proměnlivé, nejsou schopny trvalé vůle jako trvalé myšlenky.
Pro jednotlivce v davu mizí pojem nemoţnosti. Má pocit neodolatelné moci. Dav snadno
podléhá sugesci. Nejedná racionálně, neodlišuje objektivní od subjektivního a na svědectví
davu se nelze spolehnout (bývá vţdy ovlivněno právě sugescí a dochází k iluzi). City jsou
velmi jednoduché a velmi přehnané, ať jsou zlé nebo dobré. Díky sugesci a nákaze se cit
rychle šíří a stupňuje. Prudkost citů je způsobena také tím, ţe dav nezná pocit odpovědnosti.
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Názory a myšlenky jsou přijímány nebo odmítány jako uzavřený celek, pokládány buď za
absolutní pravdy, nebo za absolutní omyly.
Podle Le Bona můţeme davy dělit na různorodé a stejnorodé. Různorodé jsou
anonymní (např. pouliční dav) a neanonymní (např. poroty, parlamenty), do stejnorodých
zahrnuje sekty (např. politické), kasty (např. vojenská, kněţská) a třídy (např. měšťanská).
Pro dav platí, ţe je něco, co všechny (členy davu) ve stejnou dobu stejně vzrušuje. Členové
davu nemusí být na tomtéţ místě, vlastnosti davu tedy mají i homogenní davy. Další
klasifikace davů vymezuje davy zločinné, porotní soudy, davy voličské a shromáţdění
parlamentní.
Le Bon ovšem nebyl první, kdo zdůraznil iracionalitu davu. Italský kriminolog
Sighele poukázal při zkoumání delikventního davu na vysokou emocionalitu, sugestibilitu,
impulzivitu a sklon k násilnictví (Keller, 2004). Kromě Le Bona a Sigheleho dále dav jako ne
rozumem řízené uskupení vnímal Sigmund Freud. Jeho vysvětlení příčin davového jednání
tkví v psychoanalytické teorii, kdy členové davu se vzdávají svého superega a nahrazují jej
superegem vůdce, identifikují se s ním a jsou s ním spojeni libidózní vazbou; členové masy se
identifikují vzájemně podle svého ideálu, tj. vůdce (Freud, 1996).

Iracionalita davu byl ovšem koncept, se kterým se uţ v době Le Bona (přelom 19. a
20. století) neztotoţňovali všichni tehdejší myslitelé. Francouzský sociolog Gabriel Tarde
měl optimističtější pohled na společnost a davové chování. Popíral iracionalitu davu a naopak
zdůrazňoval růst intelektové úrovně členů davu, zejména v organizovaných seskupeních.
Základem jeho teorie lidské psychiky v souvislosti se společností je výklad
mechanismu nápodoby. Společnost je podle Tardeho (cit. podle Keller, 2004, s. 168)
tvořena sumou jednotlivců, mezi kterými dochází k sociálním procesům nápodoby, opozice
a přizpůsobení.
V jednání jednotlivců se čas od času objevují inovativní prvky (ideje, víry, formy
chování). Stává se, ţe je ostatní začnou napodobovat, a dále se tak šíří v sociálním prostředí,
v podobě vln podobných těm, které se objeví na vodní hladině po vhození kamene.
Vynalézavých jedinců je ve společnosti hodně, a tak můţe dojít ke střetu – tzv. opozici.
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Následkem je buď zničení obou vln, nebo vzájemné přizpůsobení. Z přizpůsobení vzniká
další inovativní impuls. Tyto procesy se ve společnosti neustále opakují.
Tyto výše zmíněné sociální procesy jsou významné pro vysvětlení chování davu.
Racionalita jedinců se v davu neztrácí. Dochází k jevům, jako je napodobování určitých
vzorců chování a přizpůsobení se tomu, co je pozorováno u jedinců v okolí. Specificky
významné postavení má v davu vůdce, který předkládá atraktivní ideje a vzorce chování, jeţ
členové napodobují, následují vůdce. Členové davu ve své průměrnosti zvýšeně reagují na
výjimečné jedince, napodobují je a řídí se tak jejich idejemi. Touha být veden a ochraňován
(coţ svým způsobem při nabídnutí řešení a vhodného chování jedinec je, protoţe je ochráněn
před strastiplnou cestu, kdyby si na vše musel přijít sám), je dle Tardeho mezi lidmi velmi
rozšířena.
Společnost (tedy i dav) je tvořena jedinci jako zdroji stále nových nápadů. Tyto
inovace jsou neustále v procesu tvůrčího přizpůsobení přetvářeny, přijímány, resp.
nepřijímány, coţ je zdrojem vývoje společnosti.
1.4.1.2.

Masa Elia Canettiho

Zajímavý je přístup německého antropologa a odborníka na dějiny civilizace Elis
Canettiho, který ve své knize Masa a moc (Canetti, 1994) pracoval nikoliv s termínem dav,
ale s pojmem masa. Co přesně masou myslí sice ve svém díle přímo nedefinoval, ale my tento
pojem vnímáme jako velmi blízký davovému chování. Canetti zajímavě vymezil vlastnosti
masy a uvedl několik typů masy.
Základními vlastnostmi masy jsou tendence k růstu (masa chce stále růst), rovnost
uvnitř masy (ta je absolutní a nikdo ji nezpochybňuje), hustota masy (masa miluje zhuštění)
a potřeba směru (cíl, stejný pro všechny, zesilující pocit rovnost, ovšem cíl je nedosaţený,
po dosaţení cíle se masa rozpadá).
Canetti také stanovil mnohé typy mas: stagnující masa (zaměřena na vybití, ale
dlouhé zhuštění, čekání dlouze na vybití, spontánní výkřik…, příkladem jsou moderní
sportovní akce… lidé sedí a vykřikují, tleskají…), rytmická masa (vše je u ní zaloţeno na
pohybu, kroky, dupání, pochod….), štvoucí masa (cíl je známý, zaměřená na zabití…
kolektivní usmrcení…), prchající masa (vzniká v důsledku hrozby, útěk, panika… po
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dosaţení cíle se masa rozpadá…), zákazové masy (stávka), slavnostní masy (atmosféra
uvolnění), dvojitá masa (válečný konflikt).
1.4.1.3.

Proměny člověka v davu – Zimbardo, Diener, Moscovici

Snaha zjistit, co se děje s jedincem v davu, vyústila v šedesátých a sedmdesátých
letech 20. století v laboratorní experimenty. Zmizení zábran člověka v davu snaţil prokázat
Zimbardo známým experimentem se studentkami v kápích, dávajících elektrické šoky
pokusným osobám. Zjistil, ţe anonymita (zajištěná kápěmi zakrývajícími obličej a
objemnými kabáty) facilitovala agresivní chování. Lidé v davu proţívají tzv. deindividuaci –
ztrácí osobní identitu, identifikují se s davem, neřídí se svým svědomím, tedy se mohou
chovat krutěji a útočněji neţ jako samostatní jedinci (cit. podle Hayes, 1998, s.130). Zimbardo
se ovšem zřejmě nejvíce proslavil tzv. Stanfordským vězeňským testem, který poukázal na to,
ţe vliv situačních faktorů hraje velmi výraznou roli v chování jedinců (bez ohledu na jejich
osobnostní predispozice), ţe deindividuace (odosobnění) zvyšuje agresivní a hostilní projevy
chování (Zimbardo, 2005).
Původně pochází pojem deindividuace od L. Festingera (cit. podle Diener, 1977, p.
143) , který jej chápal jako stav sníţeného sebeuvědomění jedince, pocit ztráty osobní identity
a splynutí s anonymní skupinou, jehoţ výsledkem jsou sníţené zábrany vůči impulzivnímu
chování. Singer vidí deindividuaci (tamtéţ) jako subjektivní stav, kdy lidé ztrácejí své
sebeuvědomění.

Tito Zimbardovi předchůdci vnímali deindividuaci jako jev, kdy absence
sebeuvědomění

a

sebeposouzení

mají

za

následek

zvýšení

pravděpodobnosti

nekontrolovaného jednání. Zimbardo vytvořil model deindividuace, který zahrnoval tři
komponenty: vstupující proměnné (např. anonymita, velikost skupiny, arousal), které mají
za

následek

deindividualizovaný

vnitřní

stav

(minimalizace

sebepozorování

a

sebeuvědomění, zeslabení kontroly…) a na jeho základě dochází k netlumenému,
nekontrolovanému jednání (impulzivní, emocionální, vysoce intenzivní…). Diener (1977)
podrobil Zimbardův model analýze a zjistil, ţe ne všechny proměnné zapříčiňují stav
deindividuace. Například arousal vykazoval proměnlivé efekty a slabě se ukazoval jako
příčina nekontrolovaného jednání. Diener nabádal k dalšímu výzkumu a správně předjímal, ţe
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pouze laboratorní výzkum na potvrzení dalších hypotéz není dostačující. Sám v roce 1979
publikoval výsledky výzkumu, na základě nichţ tvrdí, ţe jakmile je pozornost člověka
zaměřena na něco jiného, něco emočně silného, na nějakou vzrušující událost, mohou lidé
jednat impulzivněji. Takový stav deindividuace se projevuje následujícím způsobem: sníţené
sebeuvědomění, jednota skupiny, nekontrolované jednání, sníţení schopnosti vědomého,
rozumného plánování a sníţení zájmu o to, co by si druzí o jedinci mohli myslet (Diener,
1979).
Moscovici (cit. podle Zeľová, 2008, s. 360) také tvrdí, ţe se jedinec v davu mění. Jeho
vysvětlení můţe připomínat Le Bona a Freuda a jejich přístupy k davu. Moscovici popisuje
jedince v davu: emocionální reakce jsou intenzivnější, dochází ke sníţení intelektových
schopností a podceňování osobního prospěchu. Mechanismus sugesce transformuje jedince v
„člověka davu“. Dav rozumí a akceptuje jen absolutní pravdy, které skrze primární emoce,
srozumitelná slova a symboly atakují nevědomí.
1.4.1.4.

Významná role sociálního kontextu v pojímání davového chování, posun od
negativního pohledu na dav k pozitivnímu

Davové chování dle amerického sociologa Smelsera (cit. podle Robertson, 1987, p.
365) vzniká v momentě, kdy lidé chtějí změnit svoje prostředí, kdyţ jsou pod nejistotou,
hrozbou nebo napětím a jsou přesvědčeni, ţe společenská změna je nevyhnutelná, neexistují
ovšem institucionální prostředky na její dosaţení. Smelser tvrdí, ţe davové chování vzniká,
jen pokud je splněno všech šest základních podmínek, kterými jsou: společenské podmínky
pro vznik davového chování, nespokojenost a napětí přinášející společenské jevy, stanovení
postupu a víry v něj, spouštěcí faktory, mobilizace sil do akce a selhání orgánů sociální
kontroly. Smelser ale na dav jako na zcela pozitivní jev nenahlíţí.

Prvním, kdo vnímal dav a davovou mysl výrazně pozitivněji byl Ital Pasquale Rossi
(cit. podle Mikšík, 2005, s. 35), který velmi sympatizoval s davem. Ačkoliv nepopíral, ţe dav
můţe jednat kriminálně, zdůrazňoval především jeho konstruktivní roli. Původním
zaměstnáním lékař si díky svým studiím na téma lidových bouří a stávek v Miláně v roce
1898 zaslouţil, abychom na něj nahlíţeli spíše jako na sociálního psychologa.
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Současným významným autorem, který akcentuje pozitivní aspekt davových událostí a
varuje před zveličováním negativnosti těchto událostí, je Angličan Reicher.
Tento autor se mimo to staví velmi kriticky ke konceptu deindividuace. Davové
události vznikají jako interakce mezi skupinami. Jedinec podle něj neztrácí v davu identitu,
jen jí posouvá směrem ke své skupině. Reicher vysvětluje davové chování na základě
konceptu sociální identity.
Identifikace s davem a převzetí sociální identity určuje chování a proţívání členů
davu. Protoţe dominantní roli hraje příslušnost k davu, jedinec se chová podle sociálních
norem vzniklých v davu, nikoliv podle svých osobních norem. Spíše neţ ţe bychom mohli
vykládat, ţe jedinec ztratil kontrolu nad svým jednáním, posoudí účastníci davu, jak se chová
skupina a poté jednají jako její členové, v souladu s ní (Drury, Reicher, 2000).
Spolupracovník Reichera, Drury, poukazuje ve svém výzkumu (Drury, 2002) na to, ţe
veřejnost díky médiím můţe vnímat davové chování jako patologické. Po davových
událostech v Británii v létě 2000 byla učiněna analýza britských novin. Vysvětlení davového
chování v médiích mělo výrazný patologický nádech, ať se jednalo o pouţití specifických
výrazů nebo zařazení anekdot, které poukazovaly na sníţenou racionalitu davu. Drury se proti
tomuto velmi ohrazuje a tvrdí, ţe nemůţeme obecně patologizovat davové chování, kritizovat
můţeme aţ konkrétní praktiky davu. Pokud bude davové chování a priori bráno za
patologické, pak tím vyloučíme moţnost, ţe davové chování můţe přinést také něco
pozitivního společnosti (jako např. Sametovou revoluci v Československu). Drury také
nesouhlasí se zdůrazňovanou iracionalitou davu, trvá na tom, ţe sami lidé v davu se vnímají
velmi racionálně.
1.4.1.5.

Psychická zátěţ a hromadné chování - Mikšík

Poněkud odlišný pohled (ale svým způsobem syntetizující výše uvedené) na hromadné
chování nabízí ve své publikaci z roku 2005 Oldřich Mikšík. Celkově se velmi podrobně
věnuje tématu hromadného chování, přičemţ klade největší důraz na koncept psychické
zátěţe a jeho souvislost s hromadným chováním. Vysvětluje, ţe psychologie se obecně
orientuje na jedince, jeho osobnost a dynamiku proţitků, a situace hromadného chování
nejsou výjimkou. Snahou je pak pomoci těm, kteří se v dané – zátěţové – situaci ocitají, a to
tím, ţe se psychologové pokusí pochopit zátěţové situace, aby uměli predikovat a případně
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vhodně intervenovat. Člověk se ve vyhrocených ţivotních kontextech ocitá často ve
společenství jiných lidí. Pro ostatní můţe mít daná situace obdobné psychické účinky
(dopady), a pak hovoří Mikšík o psychické zátěţi hromadné povahy.
Mikšík uvádí, ţe působením psychické zátěţe hromadné povahy vzniká hromadné
chování. Hromadné chování pojímá jako specifický typ sociálního chování, který se rozvíjí
pod emociogenním tlakem situačních kontextů. Hromadným chováním míní nahodilé,
situačně determinované zachování se souboru osob, které se ocitly v emocionálně exponované
situaci hromadné povahy a v důsledku vzniklé a rozvíjející se hromadné psychické nákazy u
nich výrazně převaţuje síla sdíleného emocionálního proţitku nad samostatným, racionálním
uvaţováním (Mikšík, 2005). Hromadné chování ovlivňuje řada osobnostních, sociálních a
samozřejmě situačních podmínek a okolností.
Rozlišovány jsou dvě fáze hromadného chování, a to fáze mobilizační a akční.
V první (mobilizační, přípravné) fázi se vytvářejí podmínky pro rozvoj hromadného chování.
Dochází k anticipování moţností vzniku vyhrocených situací a jejich důsledků. Zároveň se
intenzivně aktualizuje proţívání hromadné zátěţe, coţ ústí do projevů bezradnosti,
neschopnosti aktivně jednat či naopak do zbrklé odezvy. Následná druhá fáze (akční, vlastní
řešení hromadné zátěţe) zahrnuje uvolnění hromadných proţitků, dochází k projevům a
reakcím na emotivní úrovni, vše se děje na principech sugestibility, emocionální nákazy a
následovnictví ve směru, který ukázal podněcovatel (Mikšík, 2005).
Zajímavá je také Mikšíkova klasifikace charakteristických jevů hromadného chování,
kde se pokusil o roztřídění různorodých jevů do několika kategorií. Vymezovány jsou tři
skupiny: jevy spontánní hromadné nákazy, jevy hromadných erupcí impulzivního
chování a spojení obou výše uvedených jevů.
Pro jevy spontánní hromadné nákazy platí, ţe se jedinci nachází na stejném místě ve
stejném čase. Jejich psychické vyladění je obdobné, NĚCO očekávají, a díky konfrontaci
tohoto očekávání s realitou dochází ke komunikaci a sdílení s ostatními. Nad sílou logického
argumentu vítězí citové zaujetí. Jedinec ztrácí subjektivní zábrany k jednání, jedná spontánně,
bezprostředně, nezkroceně. Pokud se nákaza šíří v podobě různých zvěstí, hovoříme o tzv.
šeptandě. Ta můţe vyústit do neřízeného jednání, které nazýváme panikařením. Na rozdíl
od paniky (erupce impulsivně afektivního jednání) se tímto pojmem myslí takové projevy
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chování, kterými se demonstruje uvěření panické zprávě (zvěsti). Do této skupiny jevů ještě
spadá disinhibice primitivního sociálního chování, kdy se jedná o výraz společného
proţívání radostného, úzkostného či bojového psychického nabuzení. Průběh je následující od emocionálního nabuzení, přes sdílení shodného psychického vyladění, k postupnému
odbourávání zábran a narůstání spontánních vnějších projevů. Toto chování vykazuje znaky
infantility. Příkladem je chování sportovních diváků ve vyhrocených situacích sportovního
střetnutí, některé projevy náboţenského či jiného mysticismu a také jevy a projevy masové
extáze pobláznění hudbou, rytmem a hromadným vytrţením.
Jevy hromadných erupcí impulzivního chování charakterizuje vznik mocného
smyslového podnětu, který svou mohutností vyvolá psychický otřes všech těch, kteří se
ocitnou v dané situaci. Vyústěním duševního otřesu je impulsivní reaktivita. Mívá rozmanitou
podobu, buď se můţe jednat o únikovou reakci (kde je přítomen strach), útočnou reakci
(pokud je přítomen vztek) nebo o hysterický záchvat (zcela dysfunkční reakci na situační
stres). Obecně lze vymezit tyto základní typy uvolňování psychických otřesů – paniku,
výbuch agrese a masovou hysterii. Panika znamená prudký a náhlý projev afektu zděšení,
vznikající na základě stavů úzkosti, či v důsledku šoku z ohroţení, rozvíjejíce se v sociálním
souboru. Výbuchy agrese se zakládají na podobných principech, ovšem zásadní roli zde hraje
proţitek vzteku. K projevům masové hysterie dochází ve vyhrocených aţ neřešitelných
situacích.
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2. SPECIFICKÉ PŘÍPADY DAVOVÉHO CHOVÁNÍ VÝZNAMNÉ
Z POHLEDU POLICIE
Situace s nebezpečím vzniku davového chování, které vyţadují zvýšenou pozornost
pořádkových jednotek, bychom mohli kategorizovat do tří skupin. V České republice jsou
z hlediska četnosti zákroků zřejmě na prvním místě opatření v souvislosti s fotbalovými
zápasy (v Praze i hokejovými). Eskalace násilí a narušení veřejného pořádku se často objevují
také u různých demonstrací. V neposlední řadě jsou pořádkové jednotky nasazovány při
masových hudebních produkcích, kam bychom mohli zařadit především médii bedlivě
sledované Czechteky.
Pro všechny tyto uvedené situace je typické, ţe se nebezpečné davové chování nutně
nemusí vyskytnout. Potenciální nebezpečí ale existuje, proto je buď přítomnost, nebo
minimálně pohotovost pořádkových jednotek v takových případech nutností.

Mikšík (2005) tvrdí, ţe k davovému chování nemusí docházet pouze spontánně (toto
tvrzení samozřejmě nevylučuje, ţe můţe). Pro určité situace je podle něj spíše typické, ţe jistá
skupina lidí z různých důvodů svým jednáním davové chování vyprovokuje. Těmito důvody
jsou například recese, snaha shromáţděné publikum zneuţít k prosazení svých zájmů,
případně vnímat dav jako moţnost ukrytí se a bez zábran moci uvolnit nahromaděné úzkosti
či agresivní sklony.

2.1.

Divácké sportovní násilí
Divácké násilí je charakterizováno jako nebezpečné chování diváků v souvislosti se

sportovními zápasy. Místo, kde k němu dochází, je stadion a jeho bezprostřední okolí, dále
trasa přesunu fanoušků, včetně prostoru uvnitř dopravních prostředků. Divácké násilí bývá
plánované, opakované, jeho realizace se děje relativně ohraničenou skupinou osob, která cítí
sounáleţitost k určitým sportovním klubům. Mimo vlastního násilí zahrnuje rovněţ další
formy rizikového chování: rasistické uráţky a pouţívání extremistické symboliky (MV ČR,
Divácké násilí, 2008).
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V České republice dochází k diváckému násilí nejčastěji v souvislosti s fotbalovými
utkáními, ale také s hokejovými. Tzv. chuligáni (viz dále) se sdruţují hlavně kolem
fotbalových klubů AC Sparta Praha, Slavia Praha, FC Baník Ostrava a 1. FC Brno.

Zhruba od šedesátých let dvacátého století se v souvislosti s kopanou začaly
vyskytovat různé negativní projevy některých návštěvníků fotbalových utkání. Jednalo se o
výtrţnosti, rvačky, agresivní útoky mezi návštěvníky navzájem, vůči hráčům nebo rozhodčím.
Tento fenomén se začal označovat jako fotbalové chuligánství, někdy také jako britská nemoc
(protoţe jeho kořeny leţí na britských ostrovech). Název chuligánství je prý odvozen od
příjmení Houligan, které nosila v 19. století ve východním Londýně irská rodina proslulá
svým „asociálním“ chováním. Pojem chuligánství se pak začal uţívat pro označení
kriminálního a výtrţnického chování (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). Jako synonymum k
chuligánství je hojně uţíváno i pojmu rowdies, z anglického rowdy = rváč, neurvalec.
Fotbalové chuligány je třeba odlišit od fotbalových diváků a fotbalových fanoušků.
Fotbalový divák je pasivní pozorovatel, není úzce spjat s konkrétním klubem, na utkání
pohlíţí neutrálně, spíše neţ aktivní návštěvu stadionu volí zprostředkování před média, po
shlédnutí zápasu odchází se silným proţitkem získaným z průběhu hry. Fotbalový fanoušek se
identifikuje s určitým klubem, proţívá jeho úspěchy i neúspěchy, fotbal je většinou jediným
oblíbeným sportem, svoji příslušnost k danému klubu demonstruje především oblečením
(šály, dresy, odznaky, vlajky). Fotbaloví chuligáni přicházejí na fotbal s cílem vyvolat bitku či
konflikt s obdobnými skupinami soupeřova týmu. Jedná se o organizované skupiny, které
sjednocují kromě fotbalu i jiné motivy (politické, rasové, náboţenské). Mají vlastní názvy,
spíše neţ se svým klubem se identifikují se svojí chuligánskou skupinou. Nosí typické,
skupinou akceptované značky oblečení (např. Lonsdale, Dr. Marten, Mentalita ultras,
Hooligans streetwear), mají vlastní webové stránky, provádí různé rituály (přijímání do
gangu, povzbuzování) (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004).

V České republice se podle Syneckého (2008b) dají rozlišit dvě základní vývojové
etapy chuligánství. První z nich – etapa neorganizovaného chuligánství, výtrţností a
vandalismu – trvala od počátku fotbalu v českých zemích (přelom 19. a 20. století) aţ do
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poloviny devadesátých let 20. století. Jednalo se o náhodné incidenty, které měli na svědomí
jedinci nebo nijak zvláště organizované skupinky. První výrazné jednání s prvky chuligánství
se objevilo v roce 1985, kdy vlajkonoši Sparty Praha zdemolovali vlak při cestě na utkání do
Banské Bystrice (o incidentu natočil Karel Smyczek v roce 1987 film „Proč“, který paradoxně
fotbalové chuligánství mezi československou mládeţí zpopularizoval). Druhá etapa (tzv.
moderního chuligánství) začala v druhé polovině devadesátých let 20. století, kdy při několika
českých klubech vznikly organizované gangy se specifickými názvy. Postupně si tyto gangy
(pouţívají označení hooligans, ultras) začaly vydávat vlastní tiskopisy a vytvořily si i své
webové stránky. Nejznámější je www.hooligans.cz. Obsahují mnoţství chatových diskuzí,
rozbory nedávných bitek a články s republikovou, ale i nadnárodní chuligánskou tematikou.
Při většině klubů první a druhé ligy fungují chuligánské gangy. Pouţívají označení parta,
banda, tlupa, klad, divize či ultras. Mají od několika členů po několik desítek, zastoupeny jsou
jak niţší, tak střední nebo vyšší společenské třídy (nejen vyučení nebo středoškoláci, ale i
vysokoškoláci, kteří chuligánství často vnímají jako atraktivní adrenalinový sport) (Mareš,
Smolík, Suchánek, 2004). Známé jsou chuligánské gangy při 1. FC Brno (Ultras Brno,
Orthodox Fans Brno), při Slovanu Liberec (Death Boys Slovan), při Baníku Ostrava (Chachar
Boys, Ultras Orlová), při Spartě Praha (Red Pirates Sparta, Frakce Rudý úder, Brigáda
Drápek z Lasičky). Některé gangy mají druţbu se zahraničními chuligány např. z Polska
(Katovice) nebo Slovenska (Bratislava).

Sportovní utkání vyuţívá jistá skupina lidí jako situační pozadí k uvolňování svých
agresivních tendencí. V anonymitě ve skupině s ostatními, před zápasem nebo po něm, bez
ohledu na vlastní výsledek, dávají průchod svému agresivnímu chování (Mikšík, 2005).
Otázkou je, proč se toto děje u určitých sportů, zatímco u jiných nikoliv. Fotbal a
hokej nabízí podívanou naplněnou fyzickým střetáváním soupeřů s projevy herní agresivity.
Zároveň není třeba nějakých speciálních znalostí k porozumění hře, často mají diváci osobní
zkušenost s daným sportem, a tak jsou pro ně pravidla jasná a srozumitelná. Hra je
dynamická, dochází k rychlému střídání emocí (od euforie ke strachu a zklamání), zesilované
ostatními diváky. Fanoušci fotbalu a hokeje jsou také určitá specifická skupina lidí (jiná neţ
například fanoušci tenisu), a to se promítá do celkového chování diváka. Někteří vyhledávají
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chuligánské party vzhledem ke své sociální situaci, chtějí se zařadit, setkat se s obdivem a
úspěchem.
Při frustraci z neúspěchu svého týmu dochází k pocitům vzteku, strachu a zvyšuje se
tendence k agresivnímu chování, rozumová kontrola mizí. Existuje několik stupňů
agresivního projevu. Nejdříve se objeví „vnitřní vztek“, který je tlumený a navenek
neprojevovaný, následuje slovní napadání (rozhodčího, hráčů), pak se můţe objevit destrukce
předmětů (ničení zařízení stadionu), aţ konečně brachiální násilí, fyzický útok na diváky,
sportovce, rozhodčí, pořadatele, policisty.
Jednotlivé formy diváckých výtrţností nelze posuzovat jako akce jednotlivých diváků.
Jedná se o projevy diváckého davu. Emoce, které s sebou přináší vývoj utkání, se šíří mezi
diváky, dochází ke shodnému vyladění a na něj navazuje stejnosměrné chování, často
agresivní povahy (Mikšík, 2005).

Obvyklými formami fotbalového chuligánství jsou: vniknutí na hrací plochu, házení
předmětů na hrací plochu (dýmovnice, mince aj), házení předmětů na aktéry hry (rozhodčího,
hráče), výtrţnosti (potyčky s policií, pořadatelskou sluţbou), vandalismus (vytrhávání
sedaček, jejich pálení, ničení příslušenství na stadionu), konflikty s vyuţitím verbálního i
fyzického násilí (vůči hráčům, rozhodčímu, chuligánům, fanouškům, divákům, pořadatelům,
policii, představitelům fotbalového klubu). Obvyklá je kombinace jednotlivých forem. Mimo
stadion dochází ke střetávání chuligánských tlup na parkovištích, v parcích a na ulicích
v okolí stadionu či nádraţí, dále v hospodách a klubech, které jsou známy jako „základny“
chuligánských skupin, chuligáni ničí dopravní prostředky (především vnitřní vybavení), hází
věci na policejní kordony, rabují obchody a benzinové pumpy. Chuligáni jsou vyzbrojení od
vlastních pěstí přes boxery, baseballové pálky, noţe, aţ po střelné zbraně (Mareš, Smolík,
Suchánek, 2004).

Pro ilustraci vybíráme tři incidenty, které se zapsaly do historie českého fotbalového
chuligánství. V březnu 2008 při zápasu praţských fotbalových „S“ (Sparta, Slavia) plánovalo
tvrdé jádro „fanoušků“ cílenou demolici strahovského stadionu. Během zápasu vytrhávali
sedačky, házeli je po policistech. K potyčkám došlo uţ před utkáním, kdy skupina chuligánů
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rozbila okna v tramvaji č. 17 v Podolí, další způsobili rvačku v restauraci a jiní se poprali
s policií cestou na stadion. Taktéţ v březnu 2008 se v Jablonci uskutečnil zápas, kde došlo
k projevům chuligánství. Jablonec hostil 1. FC Brno. Brněnští „fanoušci“ zranili jednoho
policistu vrţenou sedačkou, zničili přední sklo na jednom z policejních vozů, na tribuně
zlikvidovali 52 sedaček, prolomili ohrazení mezi sektorem domácích a hostujících fanoušků,
a tím spáchali škodu asi za 70.000 korun. Tradičně problémové jsou zápasy Baníku Ostrava,
coţ se potvrdilo i v prosinci 2007, kdy se v první polovině utkání proti Spartě Praha snaţili
ostravští chuligáni dostat do sektoru praţských fanoušků, aţ jejich ataky přerostly v bitku
s policií. Těţkooděnci a policisté na koních útočníky o přestávce rozehnali. Později se
ukázalo, ţe řádění měli výrazně na svědomí také příznivci polského GKS Katovice (ČTK,
TN. CZ, TOP 10 českých rowdies, 2008).
Snahou pořadatelů i policie je, aby byl zachován veřejný pořádek a aby ti, kteří si
přišli vychutnat sportovní záţitek, neměli svoji návštěvu ve stánku sportu zkaţenou. Mikšík
(2005) navrhuje následující oblasti, na které je třeba zaměřit zvýšenou pozornost z hlediska
prevence rozvoje davového chování. Jedná se o technická a organizační opatření, výběr a
spolehlivou činnost pořadatelů a stráţců pořádku, odreagování psychických tenzí hudebními
nahrávkami a vhodné stylizování hlasatele do role „vůdce“ publika a spolutvůrce atmosféry.
Další doporučení pro policisty a pořadatele popisuje kapitola 3.3.

2.2.

Demonstrace
Slovo demonstrace pochází z latinského demonstratio (= ukazování). Chápeme ji jako

určitý způsob, jak mohou jedinci veřejně vyjádřit své názory, poţadavky a zájmy (Mikšík,
2005). Demonstrace mají různou podobu, uvedeme tři základní, které jsou důleţité z hlediska
policejní praxe. Těmi jsou pochod, mítink a streetparty.
Pochod jako forma demonstrace znamená, ţe se lidé (ideologicky více či méně
spojení) vydávají pěšky na určitou trasu, přičemţ vyjadřují své postoje, názory, poţadavky.
Od pochodu se odlišuje streetparty, kdy je pochod samotný doprovázen ještě hudbou a
tancem. Kromě mobilních forem demonstrací jsou časté mítinky, ty jsou vázány na konkrétní
místo, kde se účastníci shromáţdí a po celou dobu demonstrace na něm setrvají. Tyto formy
se pochopitelně v praxi kombinují (zejména mítinky s pochody) (Mikšík, 2005).
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Během demonstrací dochází často ke vzniku a rozvoji davového chování. K tomu stačí
jen vhodný spouštěč, který zapříčiní výraznou změnu situace (silně emocionálně proţívanou),
např. neadekvátní zákrok policie a jeho proţitek. Čím více je skupina soudrţná, organizovaná
a má jasné integrující cíle a postupy, tím méně je pravděpodobné, ţe dojde při demonstraci
k rozvoji davového chování. Oproti tomu demonstrace, kde je shromáţdění náhodného
souboru, charakteristické nijak výraznou kohesí skupiny, jeţ pojí pouze idea demonstrace a
kteří nejsou sami o sobě skupinou s vnitřní stratifikací a jasným záměrem, s sebou nese velké
riziko vzniku davového chování. V takových případech je nejčastější reakcí útěk, pokud není
moţný, dochází k rozvinutí agresivní reakce. Zvýšenou úzkost (která mj. podněcuje vznik
davového chování) můţe vyvolávat také blízkost policejních sloţek.
Na vznik davového chování má výrazný vliv poţití alkoholu a návykových látek. Tím,
ţe oslabují kontrolní mechanismy, se objevuje větší pravděpodobnost disinhibovaného
(odtlumeného) chování.
Typická je také přítomnost jedinců, kteří se za vzniklé chaotické situace snaţí obohatit
a díky anonymitě, jeţ jim poskytuje dav, uniknout trestu. Rabování obchodů nebo aut se
vysvětluje také jako sekundární, přenesená agrese, objevující se v případech, kdy nebylo
moţné agresivitu dříve uvolnit (Mikšík, 2005). To znamená, ţe se nemusí nutně vţdy jednat o
kriminální jedince, do rabování se mohou zapojit i „normální“, jindy slušní občané.
Podle Čírtkové (2000) se na demonstracích objevují účastníci, které trápí nějaký
problém a demonstraci vidí jakou jediný prostředek, jak na svoji věc upozornit. Účastníci
často pociťují hněv, beznaděj, bezmoc, celkově negativní emoce, a za svou pravdu jsou
ochotni mnohé obětovat. Policie vidí demonstranty jako potenciální zdroj ohroţení veřejného
pořádku, proto je na místech demonstrací vţdy přítomna. Účastníci demonstrace ovšem
policii vnímají jako nepřítele, který jim chce zabránit v jejich záměrech. Tím vzniká
nebezpečí moţného konfliktu mezi těmito dvěma skupinami (policisté, demonstranti). Na
místě demonstrace se ale pochopitelně často nacházejí i další skupiny, např. odpůrci toho,
kvůli čemu je demonstrováno. V takovém případě vzniká nebezpečí eskalace konfliktu mezi
těmito skupinami s odlišnými názory. Úkolem policie je zejména zajistit bezpečnost a
pořádek na daném místě a dále kvůli konfliktnímu potenciálu zabránit moţným násilným
incidentům.
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Eskalace násilí můţe být záměrná (předem připraveno, s jasným úmyslem) nebo
náhodná (vlivem emocí). Některé skupinky úmyslně vyvolávají násilné střety, zejména
s policií, neboť jim to přinese spolehlivě pozornost médií a veřejnosti. Významnou roli pro
dav hrají tzv. „startéři“. To jsou jedinci z řad demonstrantů, kteří vnucují davu agresivní a
uráţející hesla, pískají, předávají předměty policistům, verbálně a fyzicky policisty kontaktují
atd., a tím zvyšují napětí. Pomoci poznat, ţe se blíţí vyhrocení situace, můţe policistům
přítomnost určitých signálů. Jsou to rytmizující a jednotící rituály s útočným, konfrontačním
obsahem, jasně vyhraněná fronta (místa, kde proti sobě stojí skupina policistů a demonstrantů,
pokud zde nedojde k účinné komunikaci, je eskalace velmi pravděpodobná), místo tradičně
spjaté se střety s policií, seskupování rizikových a nápadných osob z řad demonstrantů,
neochota komunikovat při přípravě demonstrace a odmítání respektovat oficiální pokyny
v jejím průběhu (Čírtková, 2000).
Nyní uvedeme dva příklady demonstrací s eskalací násilí, které se udály v nedávné
době a jimţ byla věnována zvýšená pozornost jak policie, tak veřejnosti a médií.
2.2.1. Křišťálová noc, říjen 2007
Pod záminkou, ţe Ţidé zavraţdili německého
diplomata von Ratha, došlo v noci z 9. na 10. listopadu
1938 v Německu k ničení synagog, ţidovských domů a
obchodů. Za pojmenování „Křišťálová

Obr. č. 1 Demonstranti proti nacismu
Pramen:
www.katastrofy.com/scripts/index.php?id_nad=9512

noc“ zřejmě vděčí tato historická událost

nespočtu rozbitých oken během oné listopadové noci.
Křišťálová noc, jako začátek váţných protiţidovských
opatření v Německu, bývá připomínána v souvislosti
s oběťmi holocaustu.
10. listopadu 2007 si v Praze na
několika

shromáţděních

připomnělo

69.

výročí Křišťálové noci okolo dvou tisíc lidí.

Obr. č. 2 Policisté SPJ v centru Prahy
Pramen:
www.katastrofy.com/scripts/index.php?id_nad=9512

Kromě nich do Prahy přijely i stovky pravicových i levicových radikálů z Čech i ze zahraničí.
Neonacisté zamýšleli pochod Ţidovským městem, coţ jim nebylo praţským magistrátem
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dovoleno, přesto se o to chtěli pokusit. Naštěstí jim jejich plány zhatily policejní jednotky.
Střetu s antifašisty ovšem na některých místech Prahy zabránit nedokázaly (výsledkem byli i
zranění). Mnozí z neonacistů u sebe měli zbraně. V pohotovosti byly stovky policistů
(pořádkové jednotky, nejen z Prahy, jízdní oddíly, těţká policejní technika, stříkač a vrtulník).
Ţidovské město bylo na několika místech uzavřeno zátarasy, hlídané policisty. Předvedených
a zadrţených policií byly desítky, jak z řad pravicových, tak levicových radikálů. Někteří
házeli po policejních jednotkách dlaţebními kostkami, jiní se dopustili trestných činů
výtrţnictví, poškozování cizí věci nebo podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení
práv a svobod člověka (Nový, 2007).
2.2.2. Litvínov – Janov, 17. listopad 2008
Ačkoliv má být 17. listopad v Čechách
oslavou demokracie, vypadalo to v Litvínově
v roce 2008 během tohoto státního svátku
spíše jako na bitevním poli. V tento den se
sjelo do Litvínova několik stovek extremistů
z celé republiky, aby se pokusili
probojovat do sídliště Janov (část

Obr. č. 3. Příznivci hnutí „Národní odpor“
Pramen: http://www.ceskenoviny.cz/fotogalerie/janov/?start=12

Litvínova), které je obydleno z většiny Rómy. Na jedenáctou hodinu tam ohlásili Dělnická
strana, hnutí Národní odpor a Autonomní nacionalisté shromáţdění „proti pozitivní
diskriminaci a policejnímu násilí“, na shromáţdění měl navazovat pochod do sídliště Janov.
Dění v Litvínově bychom stěţí mohli prohlásit za klidné, došlo k mnoha potyčkám, městem
létaly zápalné láhve, byl pouţit
policejní vodní stříkač, nad městem
létal vrtulník, v pohotovosti byly
pořádkové
severních

jednotky
Čech,

jízdní

z celých
oddíly,

antikonfliktní tým, v záloze zásahová
Obr. č. 4 Nasazení policejních sil v Janově
Pramen: http://www.ceskenoviny.cz/fotogalerie/janov/?start=12
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jednotka. Extremisté byli dobře
vyzbrojeni, policisté zabavili např.

hole pobité hřebíky, vidle nebo teleskopické obušky. Zbraně se našly i u některých romských
aktivistů. Střety si vyţádaly několik zraněných z řad policistů i radikálů. Do sídliště Janov se
nakonec extremistům dojít nepodařilo, policisté ho ubránili (ČTK, 2008).

2.3.

Masové hudební produkce
Hudba sama o sobě není příčinou davového chování, ale za určitých okolností můţe

působit jako katalyzátor. Jiţ od nejstarších společenství známe vliv hudby na uvolnění zábran
(např. šamanské tance) (Franěk, 2005).
Masová hudební vystoupení moderních hudebních těles jsou ţivnou půdou pro rozvoj
davového chování z několika důvodů (je to podobné jako u fotbalového diváckého násilí).
Nároky na hudební vytříbenost publika nejsou vysoké, často je snaha textů a hudby emotivně
zaujmout, nabudit, nikoliv uklidňovat. Hudební seskupení v mnoha případech neprodukuje
jenom hudbu, vystoupení provází i světelné a jiné vizuální efekty, doprovází je taneční
kreace, a to vše vyvolává odezvu u publika. Znakem je také rychlý sled emotivně působících
projevů a dramatických situací (Mikšík, 2005).
Masových hudebních produkcí se u nás účastní především mládeţ, která touto formou
aktivně projevuje svou sounáleţitost s vrstevníky, můţe se volně, necenzurovaně vyjádřit,
uvolnit emoce. Uplatňuje se princip sounáleţitosti, ve skupině existují závazné normy
chování. Některé party kombinují účast na masivních hudebních produkcích s drogami a
alkoholem, coţ ještě umocňuje proţitek. Jiní vyuţívají takové prostředí k uvolnění svých
agresivních tendencí, poslech hudby pro ně není cílem, ale jen pozadím, nekontrolovaně
uvolnit své chování je jejich přímým záměrem. Účastníci masových hudebních produkcí
vyhledávají silně emoční proţitky, které jsou zapříčiněny nejen hudbou, ale na všechny
smysly působící produkcí (Mikšík, 2005).

V České republice je tradičně akcí tohoto druhu, kde dochází k nasazení pořádkových
jednotek z důvodu nebezpečí narušení veřejného pořádku a porušení zákonů, techno párty
(Czechtek).
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Czechteky jsou taneční technoparty, které organizují vyznavači tzv. freetekna. Proti
zkomercializovanému mainstreamovému proudu tanečních techno parties se objevila scéna
vyznavačů freetekno parties, kteří jsou často označováni za novodobé hippies. Pořádají
neohlášené party, na kterých se nevybírá vstupné, neexistují oficiální organizátoři ani
pořadatelská sluţba, často nejsou zajištěny základní hygienické podmínky. Komunity
příznivců freetekna se soustředí okolo tzv. sound systémů (mobilních zvukových jednotek,
které jsou často upraveny tak, aby se v nich dalo spát a cestovat). Freetekno scéna nemá
v České republice příliš dlouhou tradici. Za počátek se dá označit rok 1994, kdy byl ve Velké
Británii přijat zákon, který zakázal pořádání neformálních technoparty. Po tomto aktu začaly
do Evropy, tedy i do České republiky, přijíţdět první sound systémy (např. legendární Spiral
Tribe).
Komunikace mezi členy freetekno scény probíhá zejména pomocí internetových
stránek, chatů a mobilních telefonů. Typické je, ţe upozorňující (tradičně černobílé) plakáty
na party neobsahují přesné místo konání, většinou na nich bývá jen číslo mobilního telefonu.
Freetekno scéna se vymezuje vůči majoritní společnosti. Stoupenci scény často „zkrášlují“
svá těla piercingy, tetováním, nosí vlasy zapletené do copánků nebo dreadů, typickým
oblečením jsou kapsáče, mikiny s kapucí, vojenské oblečení. Součástí ţivotního stylu bývají
drogy, nejčastěji cannabis, extáze, lysohlávky, LSD.
Organizátoři akce většinou nekomunikují s představiteli místní samosprávy, kde se má
party uskutečnit. Místo konání akce je známo aţ v den jejího konání, coţ nesou nelibě hlavně
místní obyvatelé, připraveni tak totiţ o moţnost efektivně proti party protestovat. Většinou
nejsou při přípravě technoparty zohledněny hygienické předpisy či vyhlášky obcí vydané
k zajištění veřejného pořádku. Zároveň se také ne vţdy party konají na pronajatých
pozemcích, někdy obsadí technaři i pozemky, na kterých nemají právo pobývat. Z těchto
důvodů dochází při technoparty k porušování právních předpisů (Úřad vlády ČR, 2005,
Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005).
V roce 1998 se tekno představilo české veřejnosti jako hudba doprovázející
z mobilních sound systémů praţskou Global Street Party. Tato akce skončila neohlášeným
spontánním průvodem po praţské magistrále, dvěma vysklenými výlohami ve Vodičkově
ulici a následným policejním atakem průvodu. Postupně rostl počet sound systémů a také
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příznivců tekno scény. Vrcholnou událostí roku pro všechny členy je festival free tekno party,
od roku 1999 nazýván CzechTek. Festival je z pohledu účastníka moţnost, jak se setkat nejen
se svými přáteli, ale rovněţ s podobně zaměřenými lidmi ze zahraničí.
Festivaly tekno scény se konají od roku 1994. Akce původně s několika sty účastníky
se rozrostly od roku 1996 na tisíc fanoušků tekna a dále stoupal jejich počet aţ na několik
desítek tisíc. V roce 2001 se v Doksech uskutečnil CzechTek s 12 000 účastníky, v roce 2002
v obci Andělka u Višňové zaznamenali organizátoři uţ 15 000 lidí a rok na to uţ počet
vyšplhal v Ledkově u Kopidlna na 40 000. V roce 2004 přijelo 20 000 účastníků na
technoparty do Boněnova u Chodové Plané (tam po několika dnech zasáhla policie). Na tato
vysoká čísla musíme nahlíţet skrze fakt, ţe se jednalo o dlouhodobější akce (6-10 dní), coţ
není typické pro kaţdý ročník. Zřejmě nejznámější Czechtek se uskutečnil v roce 2005
v Mlýnci na Tachovsku, kde proti 5000 účastníků zasahovalo na 1100 policistů, kteří
technoparty z důvodu porušení zákona rozpustili. V dalším roce se konal Czechtek bez
problémů v Doupovských horách, celkem na něj přijelo podle odhadu rekordních 50 000
účastníků. V roce 2007 se ţádný velký festival freetekna v České republice nekonal a v roce
2008 se technaři vrátili do osvědčené Andělky v severních Čechách (9000 účastníků) (zdroj
dat Wikipedia).

Podle Motejla1 lze účastníky technoparty rozčlenit do tří skupin. V první jsou
zastoupeny osoby, vyznavači daného druhu hudby, kteří svojí přítomnost na technoparty
chápou mj. jako protest proti konzumnímu způsobu ţivota. Nepochybují o legálnosti akce a
za určitých okolností jsou ochotni svoji zábavu bránit proti kaţdému, kdo by jim ji chtěl vzít.
Druhou skupinu tvoří osoby, jejichţ cílem je vyvolat střet se státní mocí. Třetí skupina je
sloţena z osob, které technoparty navštíví třeba ze zvědavosti s ohledem na pověst dané
technoparty, či jako kteroukoli jinou taneční zábavu konanou v jejich okolí. Samostatně lze
definovat také skupinu osob, která se podílí na organizování či konání technoparty, kam patří
např. provozovatelé jednotlivých soundsystémů, majitelé stánků s jídlem a pitím. Tyto osoby
jsou na technoparty finančně zainteresovány.

1

Interní policejní materiály (vystoupení veřejného ochránce lidských práv Otakara Motejla k problematice
technoparty na Semináři zástupců ředitelů správ PČR – správ krajů, březen, 2006)
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V rámci opatření k těmto typům akcí byla Motejlem vypracována následující
doporučení: zaměřit se na kvalitní poskytování informací jak účastníkům technoparty, tak i
zbylé veřejnosti, resp. sdělovacím prostředkům; obsah hromadných výzev ze strany policie
musí být stručný, přehledný, včasný a slyšitelný; určit osobu, která bude zodpovědná
za komunikaci s účastníky; a zkvalitnit komunikaci mezi policisty navzájem (tok informací od
policistů k vedení a naopak).
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3. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY A DAVOVÉ CHOVÁNÍ
Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouţí veřejnosti. Jejím
úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti a
plnit úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony (zákon o PČR).
Z Etického kodexu Policie ČR dále vyplývá, ţe příslušník policie má chránit práva a svobody
osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou
podporu a důvěru veřejnosti.
Policejní sluţba, která na prvním místě dbá o ochranu veřejného pořádku, je sluţba
pořádkové a ţelezniční policie. Pod ní kromě základních policejních útvarů (obvodních a
místních oddělení), pohotovostních motorizovaných jednotek a oddělení hlídkové sluţby,
patří také pořádkové jednotky, speciální pořádkové jednotky a oddělení jízdní policie.
V této kapitole se budeme podrobně věnovat zejména pořádkovým jednotkám, které
hrají klíčovou roli při dohledu na dodrţování veřejného pořádku v místech, kde se sejde větší
mnoţství lidí (a kde můţe potenciálně dojít k rozvoji davového chování). Dále se zaměříme
na ty policejní sloţky, které se kromě pořádkových jednotek také na opatřeních proti davu
podílí (antikonfliktní tým, oddělení jízdní policie, zásahové jednotky). V poslední části této
kapitoly bude pozornost věnována policejní práci s davem (psychologickým souvislostem a
doporučením odborníků, jak má policie s davem jednat).

Specializované policejní sloţky jsou sloţené z lidí, kteří mají zájem o daný typ
činnosti a splňují předpoklady pro daný výkon sluţby (např. být týmovým hráčem).
Příslušníci těchto sloţek jsou systematicky cvičeni pro plnění specifických individuálních
úkolů, jsou připravováni po kolektivní spolupráci při realizaci těchto úkolů v rámci nasazení
celé skupiny. Organizovaná skupina je tedy odlišná od davu, coţ se promítá do chování při
situacích hromadné zátěţe (Mikšík, 2005).

3.1.

Pořádkové jednotky
Postup policie při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti

s pořádáním shromáţdění nebo jiných akcí s účastí většího počtu osob se řídí závazným
pokynem policejního prezidenta (ZP PP) č. 121 z roku 2003. V rámci policejního opatření
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(jehoţ cílem je zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti) můţe dojít ke sluţebnímu zákroku
(prováděnému soustředěnými silami a prostředky policie v určitém místě a čase pod
jednotným velením velitele zakročující jednotky). V článku 3 tohoto ZP PP se uvádí, ţe
v takových případech jsou k zákroku vyuţívány mj. pořádkové jednotky, speciální
pořádkové jednotky, zásahové jednotky sluţby pořádkové policie a oddělení jízdní policie.
Před vlastním rozhodnutím o provedení zákroku se vyuţije všech dostupných preventivních
prostředků k jeho moţnému odvrácení, zejména činnosti antikonfliktních týmů policie.
Zákrok PJ je krajní variantou řešení konfliktu. O těchto výše jmenovaných policejních
sloţkách bude pojednávat následující kapitola 3.2.

Pořádkovou jednotkou je speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy a speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství Jihomoravského
kraje, pořádková jednotka krajského ředitelství policie anebo pořádková jednotka územního
odboru policie (bývalá okresní ředitelství policie).
Základní úkoly pořádkových jednotek jsou ochrana bezpečnosti osob a majetku,
spolupůsobení při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, provádění bezprostředních
opatření k jeho obnově (byl-li narušen), podílení se na výkonu sluţby v případě mimořádných
událostí, sportovních a kulturních akcí, posilování výkonu hlídkové sluţby vyţaduje-li to
bezpečnostní situace nebo bezpečnostní opatření (zdroj ZP PP 154/2003). Pořádkové jednotky
působí na teritoriu svého kraje nebo územního odboru, je-li to ale nutné vzhledem
k bezpečnostní situaci, mohou působit i na jiných místech České republiky.
Pořádková jednotka se organizačně skládá z velitele PJ, zástupců velitele PJ (pro
výkon sluţby, logistiku), velitelů skupin (oddělení) a jejich zástupců, velitelů druţstev a jejich
zástupců, instruktora, policistů zařazených do operačního druţstva, technického druţstva nebo
týmu pro identifikaci pachatelů. Sloţení PJ odpovídá velikosti a specifikám daného
kraje/územního odboru. Většinou je krajská PJ sloţená zhruba ze 100 policistů (normálně
zařazených na obvodních odděleních policie, kteří jsou pro sluţbu v PJ povoláváni v případě
policejního opatření s účastí PJ nebo výcviku PJ). PJ územního odboru mívá kolem 30 členů.
Výcvik PJ územního odboru probíhá jednou měsíčně, nácvik krajské PJ jako celku jedenkrát
za dva měsíce a jednou ročně za účasti instruktora, určeného policisty z SPJ nebo sluţebního
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funkcionáře dochází k předávání nových praktických zkušeností a informací. Účast člena PJ
na akcích PJ je tedy sloţena z minimálně jednoho dne cvičení v měsíci a dále samozřejmě ze
dnů, kdy je PJ přítomna na policejním opatření (to můţe být aţ několik dnů v měsíci). Kdyţ
nejsou policisté PJ povoláni do PJ, plní úkoly vyplývající z jejich povinností na základním
útvaru policie (obvodní oddělení). Policista zařazený do PJ musí mít poţadované psychické a
fyzické předpoklady, které stanoví velitel pořádkové jednotky. Spolupráce velitele PJ
s psychologem není nařízena, probíhá podle vzájemné dohody. Kromě psychologického
vyšetření nových policistů PJ se můţe policejní psycholog po domluvě s velitelem podílet
také na výcviku PJ, a to nejčastěji přípravou témat, která jsou pro policisty PJ důleţitá, jako
např. psychologie davu, zvládání stresových situacích apod. V případě posouzení osobnostní
způsobilosti pro vstup do PJ se psychologické vyšetření zaměřuje na výkonové
charakteristiky, jako je rychlost, přesnost, pozornost, schopnost rozhodovat se v zátěţové
situaci, a z osobnostních charakteristik na emoční stabilitu, schopnost autoregulace,
flexibilitu, schopnost anticipace důsledků vlastních rozhodnutí, adaptabilitu, schopnost
pracovat v týmu a nepřítomnost nepřiměřené agresivity. 2

Speciální pořádkové jednotky jsou poněkud odlišné, jejich specifikum tkví
především v tom, ţe členové SPJ jsou policisty zařazenými pouze na SPJ. Mají tedy mnohem
více prostoru pro výcvik a také jsou častěji přítomni při policejních opatřeních. Více se nyní
zaměříme na praţskou SPJ, protoţe brněnská SPJ v době psaní této práce fungovala krátce
(pouze několik měsíců).
Speciální pořádková jednotka jako samostatný odbor v rámci praţského policejního
ředitelství se podílí na bezpečnostních opatřeních při nejrůznějších sportovních utkáních,
demonstracích a dalších hromadných akcích nejen v metropoli, ale i v jiných krajích České
republiky. Historie SPJ sahá aţ do roku 1995, kdy měla tato jednotka pouze několik desítek
muţů a byla jedinou svého druhu v České republice. Postupem let se zkvalitnilo se vybavení,
zvýšili se početní stavy a také se vytvořily pořádkové jednotky při jednotlivých praţských
policejních obvodech, okresních ředitelstvích policie a správách krajů po celé České
republice. V roce 2000 při zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze se ukázala
2

Informace vychází z osobního rozhovoru s psycholoţkou SPJ Brno por. Mgr. Evou Otřísalovou, uskutečněného
v Praze 9. dubna 2009
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správnost tohoto postupu. Početné skupinky agresivních výtrţníků z různých koutů Evropy
tehdy přijely do Prahy a nasazení policejních sil bylo nutností. SPJ čítá nyní na čtyři stovky
policistů, kteří slouţí ve 24 hodinových směnách, a jsou tedy v případě potřeby neustále
k dispozici (Heinz, 2008).

Výstroj a výzbroj policistů SPJ
(ve značné míře platí i pro PJ) tvoří
tělový

krunýř,

kombinéza,

přilba

s obličejovým štítem a krční ochranou,
taktická vesta, štít, dlouhý obušek nebo
tonfa, záloţní teleskopický obušek.
Dále zásahové výbušky, paintballové
pistole

pro

označování

nejagresivnějších osob.
Obr. č. 5 Výbava policisty pořádkové jednotky
Pramen: http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_img.php?id=102376

Pro SPJ (ale i pro PJ) platí, ţe se během let vyvinulo v těchto jednotkách mnoho
specializací: štítaři (stojící se štítem v čele útvaru), zdravotníci (vybaveni zdravotnickým
materiálem pro poskytnutí první pomoci), hasiči, zásahové týmy eliminující nejagresivnější
osoby, řidiči a další.
Ve vybavení SPJ je také speciální technika, jako tlakové stříkací vozy, kolové
transportéry s plotovými zábranami, malé obrněné průzkumné transportéry (tzv. ještěrky)
nebo také granátomety se slzotvornou náplní a zbraně na nesmrtící munici. (Heinz, 2008).

Při zákroku je policista oprávněn pouţít donucovací prostředek nebo zbraň, k jejichţ
pouţívání byl vycvičen. Donucovacími prostředky jsou hmaty, chvaty, údery a kopy,
slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný
úderný prostředek, vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně, vytlačování vozidlem,
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štítem, koněm, vodní stříkač, zásahová výbuška, úder střelnou zbraní, varovný výstřel, pouta
(zákon o PČR).
Policie (resp. pořádková jednotka) má moţnost zasáhnout proti davům také
bezkontaktním způsobem. V této souvislosti jsou v České republice nejčastěji pouţívány
vodní stříkače, zásahové rozbušky a dýmovnice. V zahraničí, konkrétně v USA, pouţívají
např. speciální gely (díky kterým se stane povrch vozovky natolik kluzkým, ţe po něm nelze
přejít) nebo uměle vytvořené zápachy (ty dovedou vyklidit ve velmi krátkém čase jedince
z daného prostranství) (Budák, 2007).

Rádi bychom na tomto místě zmínily také stresory, které se specificky u policistů PJ
vyskytují. Vybíráme především ty, jeţ mají souvislost se zákrokem proti davu a které tedy
psychickou náročnost takového prováděného zákroku mohou zvýšit. Spurný a Matoušková
(2005) uvádí tyto: nedostatek informací, protichůdné informace (pokyny), opoţděné reakce na
změny situace ze strany velení zákroku. Dalšími stresory PJ mohou být podle Budáka (2007):
násilné jednání účastníků davu, pouţití donucovacích prostředků, nedostatek informací o
situaci, rychlé změny situace, pocit ohroţení vlastní osoby, zranění kolegů, pocit ohroţení
kolegů, zranění účastníka davu, dlouhé čekání, pocit vlastní nepřipravenosti, „povinnost“
zvládnou zákrok, představa negativních následků, přítomnost masmédií, přítomnost
frustrujících činitelů (hlad, ţízeň, horko, ústroj), provokace účastníků davu (skandování
hanlivých výrazů, uráţek, zesměšňování, házení různých předmětů, např. dlaţební kostky,
kameny, láhve).

3.2.

Další sloţky policie přítomné při zákroku proti davu
Vzhledem k zaměření této práce není moţné, ani účelné se podrobně zmiňovat o všech

skupinách lidí přítomných při zákroku, ačkoliv jistě hraje mnoho z nich při zákroku PJ
důleţitou roli. Jedná se např. o média (zaznamenávající postup policie, coţ má velký dopad
na psychiku zakročujících policistů), dále veřejnost (občané, kteří se na místě vyskytují), jiní
profesionálové se záměrem dohlíţet na vyhrocenou situaci (jako jsou jiné sloţky policie,
městští stráţníci, zaměstnanci bezpečnostních agentur, hasiči, zdravotníci), nebo také všudy
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přítomná inspekce policie (kontrolující zákonnost postupu příslušníků). Navíc tento výčet
jistě není kompletní.
Rozhodli jsme se tedy vybrat pouze tři, z našeho pohledu po pořádkových jednotkách
nejvýznamnější, sloţky policie (v souvislosti s policejními opatřeními, kde hrozí nebezpečí
vzniku davového chování), o kterých se nyní zmíníme podrobněji. Jedná se o antikonfliktní
tým, oddělení jízdní policie a zásahové jednotky. Tyto sloţky se na místě policejního opatření
proti davu objevují často po boku pořádkových jednotek a v určité míře tedy nutně dochází k
jejich vzájemné spolupráci.
3.2.1. Antikonfliktní týmy
Ačkoliv je policie primárně represivní sloţka, činí i vstřícné kroky ve smyslu
preventivního působení. Jedním z nich je i vznik a působení antikonfliktních týmů. Tyto týmy
mají za úkol účastnit se akcí s účastí většího počtu osob, kde hrozí riziko narušení veřejného
pořádku, a tam se snaţit předejít konfliktu přítomných skupin a demonstraci síly sluţebním
zákrokem (zákrokem pod jednotným velením, který provádí pořádkové jednotky).
Myšlenka zřízení antikonfliktních týmů byla inspirována zahraničními zkušenostmi.
PČR spolupracovala v této oblasti především s Německem. V roce 2006 se AKT prvně
ustanovily ve třech krajích - Severočeském, Západočeském a Severomoravském. Vzhledem
k pozitivním zkušenostem vznikly AKT postupem času u všech krajských ředitelství.

Členové AKT se prostřednictvím komunikace snaţí předcházet agresivnímu jednání
osob. Orientují se na cílové skupiny účastníků akce nebo shromáţdění, na místní
obyvatelstvo, diváky a zástupce sdělovacích prostředků. V rámci rozhovorů intenzivně
vysvětlují smysl a účel příslušných policejních opatření a v případě potřeby diskutují s občany
i o blízkých oblastech problémů. Účastníky akce nebo shromáţdění upozorňují na zákonné
povinnosti policie v případě páchání protiprávního jednání.
AKT jsou zpravidla nasazovány do policejních opatření, kde lze obecně očekávat
zesílenou potřebu komunikace mezi občany a nasazenými policisty nebo mezi různými
názorovými skupinami občanů. Také tam, kde je potřeba zásadním a transparentním postojem
působícím na veřejnost objasnit základní klidový postoj policie a její zákonné povinnosti.
Nasadit AKT má význam v tom případě, kdy lze negativní skupinové dynamické procesy
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prolomit předáváním informací. AKT působí při řešení extrémních situací davových
nepokojů, setkání extremistických hnutí, řešení spontánních povolených i nepovolených
shromáţdění občanů, při rizikových hudebních produkcích, sportovních akcích, kde hrozí
střety fanoušků, ţivelních pohromách (činnost na uzávěrách, při evakuacích, sběrných
střediscích apod.), kde je potřeba komunikace mezi občany a nasazenými policisty nebo mezi
různými názorovými skupinami občanů, kde je nutno informovat účastníky o klidovém
postoji policie a její zákonné povinnosti reagovat v případě páchání protiprávního jednání.
Působnost AKT je vhodná i při očekávání emocionálního vybuzení a odporu skupin osob, kdy
by případný zákrok policie mohl vést k nepochopení její činnosti v řadách veřejnosti. AKT
má také za úkol upozorňovat účastníky akce nebo shromáţdění na právní stav akce či
shromáţdění a na případná jednání, jeţ mohou přerůst v protiprávní činnost.
AKT je zřízen při kaţdém krajském ředitelství policie, jeho členy jsou vyškolení
policisté z různých útvarů a sluţeb policie, kteří se do AKT dobrovolně přihlásili. Poţadavky
na člena AKT jsou mimo jiné tyto: dobrá fyzická kondice, emoční vyzrálost, pohotové a
variabilní myšlení, schopnost přesvědčovat, verbální obratnost a schopnost naslouchat
druhým, umění komunikovat s lidmi různého věku, postavení a vzdělání.

Obr. č. 6. Vesta člena antikonfliktního týmu
Pramen: interní materiály PČR

Činnost a zajištění členů AKT v rámci jejich nasazení do policejního opatření řídí
koordinátor AKT a příslušný člen řídícího týmu. Ti před nasazením týmu podrobně seznámí
všechny členy s právním stavem a bezpečnostními riziky akce či shromáţdění a s cílem
policejního opatření. Ve spolupráci s velitelem opatření a velitelem pořádkové jednotky učiní
potřebné opatření k zajištění bezpečnosti členů AKT při nasazení. Je-li nasazení týmu zjevně
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neúčinné, hrozí napadání členů týmu a je připravován zákrok policie pod jednotným velením,
příslušný člen řídícího týmu AKT stáhne z prostoru akce či shromáţdění. 3
3.2.2. Jízdní policie
Policie pro ochranu veřejného pořádku
vyuţívá i speciálně vycvičených koní. V rámci
České republiky existují tři oddělení jízdní policie
(zařazené pod odbory pořádkové a ţelezniční policie
na krajských ředitelstvích policie), a to v Praze,
Brně a Zlíně.
Obr. č. 7 Dva policisté s koňmi
Pramen: interní materiály PČR

U příleţitosti Všeobecné československé výstavy v roce 1991 začala fungovat na
Praze 7 první policejní jednotka jízdní policie. Zpočátku vykonávala hlídkovou a preventivní
činnost na těţko přístupných a ekologicky citlivých lokalitách Prahy a Středočeského kraje.
V roce 1993 vznikly oddělení jízdní policie i v Brně a Zlíně. Úkoly jízdní policie se rozšířily.
Policisté na koních jsou povoláváni kromě běţné hlídkové činnosti také k zajišťování
veřejného klidu a pořádku při společenských, kulturních, sportovních akcích a také
k prezentaci Policie ČR na veřejnosti. Kůň je velmi ceněným pomocníkem při rozhánění
násilných demonstrací či nepovolených srocení lidí. Svou pouhou přítomností působí
preventivně, odrazuje násilníky od akce. V případě zákroku dochází k pouţití donucovacího
prostředku – vytlačování koněm, které je značně účinné (málokdo neuhne před běţícím
koněm).
Vhodný kůň pro policejní sluţbu je vyrovnaný, klidný a poslušný. Plemeno, které se u
policie vyuţívá, je Český teplokrevník. Koně prochází výcvikem, začíná se základní drezúrou
a na rušivé jevy se připravují postupně, od nejjednoduššího po nejtěţší. Výcvik koní je
celoţivotní, u policie začínají přibliţně ve třech letech a slouţí, dokud jim to dovoluje
zdravotní stav. Příprava před nasazením do akce trvá u policejního koně nejméně jeden rok.
Cvičení zahrnuje například mávání prapory před koňmi, házení dělobuchů, probíhání přes
3

Čerpáno z materiálu přístupného na policejním intranetu z rubriky „Návody ke zvládání zátěţových situací“
z webových stránek Linky pomoci v krizi
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dýmovnice, vystavování různým zvukům (např. houkání automobilů). Pravidelný trénink má
zajistit, aby se koně neplašili a byli zvyklí na nejrůznější rušivé jevy.4
Na policejních opatřeních při akcích hromadné povahy (přítomnost většího počtu lidí,
s nebezpečím vzniku davového chování) je účast policistů na koních relativně častá a jeví se
jako velmi efektivní.
3.2.3. Zásahové jednotky
Primárním úkolem zásahových jednotek jsou zákroky proti zvlášť nebezpečným
pachatelům trestné činnosti, především při jejich zadrţení nebo zatčení. Mimo to provádí ZJ
prvotní opatření proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, přiměřeně se podílí
na záchranných a likvidačních pracích, na úkolech souvisejících s ochranou objektů,
přepravou nebezpečných látek, věcí a cenností. Zásahovou jednotku je ale také moţné nasadit
k ochraně nebo obnovení vnitřního pořádku a bezpečnosti na veřejných místech. To tedy
znamená, ţe můţe být povolána i z důvodu policejního opatření proti davu (zdroj ZP PP
217/2008).
ZJ jsou zřízeny při kaţdém krajském ředitelství policie. V rámci svého kraje
spolupracují s dalšími útvary policie (např. pomáhají kolegům při výkonu sluţby ve chvílích,
kdy se dostanou do potíţí nebo nejsou pro potřebný úkol dostatečně připraveni). Instruktoři
zásahových jednotek spolupracují např. i s pořádkovými jednotkami, účastní se jejich výcviku
a předávají jim své zkušenosti.
3.2.4. Další sloţky policie přítomné při zákroku PJ
V rámci dalších policejních sloţek bychom mohli ještě jmenovat tzv. „operativu“, coţ
jsou příslušníci sluţby kriminální policie a vyšetřování, jejichţ úkolem je získávat informace,
infiltrovat se do davu, provádět operativní průzkum, zjišťovat iniciátory agresivního chování,
provádět dokumentaci atd.
Jejich role je velmi důleţitá, protoţe podle jimi získaných informací se řídí policejní
opatření.
Zapomenout bychom neměli ani na Leteckou sluţbu Policie ČR, která disponuje
policejními vrtulníky. Tyto jsou často nasazovány na policejní opatření, aby ze vzduchu
4

Čerpáno z intranetových stránek Oddělení jízdní policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
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dokumentovali dění a poskytovali aktuální informace o situaci do řídícího štábu. Zapojení
vrtulníků do akcí proti davům je časté, zejména proto, ţe pohled z vrtulníku můţe pomoci
lepší orientaci v situaci (ve vrtulníku obvykle sedí pověřený člen řídícího týmu opatření, který
je ve spojení s velitelem opatření).

3.3.

Policejní práce s davem a její psychologické souvislosti
V Evropě existuje mnoho přístupů policie k dohledu nad veřejným pořádkem.

V zásadě se dají rozlišit dva styly - donucovací (coercive) a styl shody (consensual).
Donucovací styl lze charakterizovat velkou viditelností pořádkových jednotek a jejich
brzkým nasazením (v polovojenském stylu). Oproti tomu se styl shody vyznačuje
vyjednáváním, nenásilnou intervencí a komunikací, předcházející vlastnímu nasazení
pořádkových jednotek. Máme k dispozici málo výzkumů na to, abychom mohli říci, který
z těchto stylů je lepší, proto je většinou záleţitostí té konkrétní policie a jejích zkušeností,
jaký postup zvolí (Stott, Adang, 2003).
Waddington (cit. podle Stott et al. 2008, p. 134) je zastáncem donucovacího stylu;
tvrdí, ţe disciplína, kombinovaná se silným velením a kontrolou polovojenského stylu je
efektivní. Upozorňuje, ţe je vţdy třeba, aby byla intervence s polovojenskými rysy, která je
zaměřená proti davu, dostatečně podepřena kvalitními informacemi o tom, kam zacílit pouţití
síly. Jefferson (tamtéţ) naopak poukazuje na negativa donucovacího stylu a zmiňuje
nebezpečí, která tento styl přináší – moţnost tímto postupem vyvolat davové chování. Policie
nahlíţí na aktéry dané situace tak, ţe předpokládá vznik davového chování. Tím, ţe se
následně rozvine narušení veřejného pořádku, dochází vlastně k jevu sebenaplňujícího se
proroctví.
Výsledky studie uskutečněné Stottem, Adangem, Livingstonem a Schreiberovou
v roce 2004 po fotbalovém EURO podporují spíše nemilitantní styl shody. Důleţitou roli hrají
neuniformovaní policisté, kteří operují v davu, získávají informace v reálném čase a reagují
rychle a citlivě na vznikající nebezpečí narušení veřejného pořádku. Zapojení nedonucovacích sloţek policie (týmu vyjednávačů apod.) do prvotního sledu v rámci
policejního opatření mělo za následek dodrţování veřejného pořádku, a to, ţe pořádkové
jednotky byly málokdy k zákroku vyţádány (Stott et al., 2008).
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Policie v mnoha zemích se většinou stále ještě řídí původními teoriemi davového
chování (iracionalita, násilí jako charakteristika davu, dav je homogenní, všichni členové
davu jsou stejně nebezpeční), proto svou roli vidí jednoduše v kontrole, reakci a rozprášení
davu, kde tímto krokem dojde k eliminaci tendencí k narušování veřejného pořádku. Masivní
davy jsou ale podle novějších teorií výstupem meziskupinové interakce, která se objevuje
během události hromadné povahy. V tom případě hraje policie klíčovou roli jak v rozvoji
davového chování, tak v tom, jak na toto davové chování reaguje. V uskupení jedinců na
místě se vyskytují skupiny, jimţ je blízké násilí. Jejich záměrem často bývá násilí vyvolat.
V závislosti na meziskupinovém kontextu, jehoţ nedílnou součástí je i policie, se pravidla
chování, kterými se dav řídí, konstituují. Davové chování se objeví s větší pravděpodobností,
kdyţ policie pouţívá taktiku „command and control“ (velet a kontrolovat). Policejní sloţky
zastrašováním, projevováním nulové tolerance nebo eskalací síly (často s nasazením velkého
počtu ozbrojených policistů) vlastně podporují skupiny, kterým je blízké násilí, v jejich
činnosti. Následně pak totiţ ti jedinci, kteří původně nechtěli jít proti policii a neuznávali
postup těchto násilných skupin, začnou respektovat tyto provokatéry a rozhodnou se pro jiný
(nepřátelský) postoj k policii. Tento policejní styl (command and control) tak vlastně pomáhá
násilným skupinám zvýšit svůj vliv, který by moţná bez přítomnosti takového policejního
postupu neměly. K tomu se váţe fakt, ţe pokud je policejní styl spíše postaven na
vyjednávání, dochází k redukci násilí, protoţe skupiny, které násilí podporují a vyvolávají,
nezískávají takovou sílu od ostatních členů uskupení, jako v případě polovojenského
policejního přístupu (Stott et al., 2008). Policisté by se měli více zaměřit na porozumění
jednotlivým skupinám v davu, měli by rozlišit záměry jednotlivých skupin a podle toho
rozhodnout, zda se jedná o záměry nezákonné (potom by bylo třeba zakročit) nebo o záměry
zákonné (v takovém případě je tolerovat a nezakročit) (Reicher, Stott, Cronin, Adang, 2004).

Na základě koncepce deindividuace chtěli holandští autoři (Kroonová, Van Kreveld,
Rabbie) ve svém výzkumu posoudit policejní zásahy při nepokojích (zkoumali agresivní a
antisociální chování policistů při zásazích u nepokojů). Podle nich se mezi policisty posiluje
sociální identita („my policisté“) a osobní identita se sniţuje. Agresivní chování vysvětlují
tím, ţe kolektivní odpovědnost a anonymita, podpořená těţkou výstrojí (štíty, přilby),
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oslabuje obavu ze sankcí za nepřiměřený postup. Dalším výstupem jejich výzkumu bylo
zjištění, ţe pokud policisté nevnímají svoji skupinu příliš pozitivně, stoupá individuální
zodpovědnost (cit. podle Zeľová, 2008, s. 361).
Tento výzkum byl kritizován anglickými autory Williamsonem, Rowem a Reicherem
(1991), kteří se ohrazovali proti metodologii výzkumu. Výsledky podle nich jsou zajímavé,
ale ne zcela validní, neboť se jednalo o experimentální situaci, která neodpovídala dostatečně
policejní realitě.
Rádi bychom poznamenali, ţe policisté tak zcela anonymní při zákroku nejsou,
protoţe jsou jak na uniformě, tak na helmě označeni číslem, díky kterému jsou
identifikovatelní. Navíc vědí, ţe jsou natáčeni (médii, kontrolními orgány policie atd.).

Doporučení policii pro zákroky proti davům
Pokud se zaměříme konkrétněji na policejní opatření při akcích hromadné povahy, pak
čeští autoři Mareš, Smolík a Suchánek (2003) stanovili některá doporučení pro zamezení
eskalace konfliktu a násilí, týkající se fotbalových utkání.
Za bezpečnostní opatření na stadionu nově odpovídá pořadatelská sluţba. Ta
pochopitelně

spolupracuje

s policií

(většinou

s pořádkovými

jednotkami).

Zvýšená

bezpečnostní opatření, která jsou nutnou reakcí na agresivitu chuligánů, vyţadují nemalé
finanční částky (to bylo také jedním z hlavních důvodů, proč se policie od zákroků přímo na
stadionech od ledna 2009 distancovala). Policie zakročuje ve chvíli, kdy pořadatelská
agentura a jí najaté bezpečnostní agentury jiţ situaci na stadionu nezvládají. Kromě toho
samozřejmě policie dbá na zachování veřejného pořádku mimo stadion. Při vytipovaných
utkáních doprovází policisté pořádkových jednotek (někdy společně s policisty na koních)
jednotlivé tábory „fanoušků“ celou cestu na fotbalový stadion. Kvůli „fanouškům“ bývají
vypraveny i speciální vlakové vagony nebo pozdrţeny jednotlivé spoje. Na stadionech jako
takových bývají tábory „fanoušků“ od sebe odděleny, někdy dokonce uzavřeni v kovových
klecích.
Doporučení pro zásahy proti fotbalovým chuligánům jsou tedy směrována nejen
k policii, ale také k pořadatelským agenturám.
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-

při příchodu na stadion by neměla být viditelná zasahující jednotka policie, aby to
nezvyšovalo agresivní nálady

-

policejnímu zásahu by měla vţdy předcházet komunikace a měl by následovat
v krajním případě

-

pokud k zásahu dojde, měl by být efektivní, přiměřený. Při zásahu by nikdy
nemělo dojít k panickým reakcím v důsledku přelidnění malého prostoru. Při
panických reakcích by mohlo dojít ke zraněním, resp. smrti (např. v důsledku
ušlapání apod.) i k vyhrocení agresivity

-

rozmístění zasahujících má mít logiku, tzn. ţe kaţdý policista má jasný úkol,
přesné stanoviště

-

zasahující by se měl vyvarovat neadekvátních reakcí na verbální útoky (nadávky,
výhrůţky apod.)

-

v případě zásahu by měli být důsledně odlišováni nenásilní fanoušci od násilníků a
výtrţníků.

-

jednotlivé prvky zásahu by měly na sebe logicky navazovat, formy zásahu by měly
reagovat na vývoj situace (domluva, preventivní rozmístění pořádkových sil,
zatýkání osob přestupujících zákon, zásah, následné vysvětlení zásahu apod.)

-

prostředky zásahu, resp. donucovaní prostředky (tonfy, obušky, popř. vodní dělo,
nasazení jízdní policie) uţívat uváţlivě

-

po provedeném zásahu by se policejní jednotka měla stáhnout

-

po kaţdém zásahu by mělo následovat vyhodnocení/zhodnocení zásahu (zpětná
vazba), poučení z případných chyb či konstatování bezchybnosti

-

zásah samotný (průběh, adekvátnost), pachatele a celkovou situaci vyhodnocovat
na základě videozáznamů pořízených jak policií, tak sdělovacími prostředky
(fotografie, televizní záznam) či amatérskými videokamerami

-

při zásazích proti masivním akcím chuligánů, které eskalují na několika místech
města, je vhodné vyuţívat policejní vrtulník pro koordinaci akcí.

Tato doporučení povaţujeme za velmi kvalitní, domníváme se, ţe jsou relevantní
nejen pro případy fotbalového chuligánství, ale obecněji pro policejní práci s davem.
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Pět doporučení pro úspěšnou kontrolu davu nabízí také Waddington, Jones a
Critcher (cit. podle Hayes, 1998, s. 133). Tito autoři zkoumali tzv. „body vzplanutí“, to jsou
události, které pravděpodobně provokují násilí a nepokoje. Sami autoři se zúčastnili dvou
demonstrací, kdy jedna vyústila v násilné jednání a druhá ne. Provedli rozhovory s účastníky
obou těchto demonstrací a na základě nich stanovili pět moţných doporučení pro úspěšnou
kontrolu davu:
 pokud je to moţné, má být dav ponechán sebekontrole
 je nutné, aby mezi organizátory akce a policií fungovala efektivní komunikace
 je-li na místě události přítomná policie, je třeba pouţívat co nejmenší síly (aby nebyla
vnímána jako provokující členy davu)
 ti, co řídí dav, by měli zvládat účinnou mezilidskou komunikaci
 instituce jako jsou policie a úřady by měly budit dojem, ţe jsou zodpovědné
společnosti a podle toho jednat, to znamená, ţe nejsou vnímány jako ty, co si myslí, ţe
mohou dělat, co chtějí.
Ovšem jako klíčový vnímají autoři policejní strategii. Zásadní pro potenciální eskalaci
konfliktu je interakce mezi davem a policií. Reakce policie rozhoduje, zda k eskalaci dojde či
nikoliv.
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II. EMPIRICKÁ ČÁST
4. UVEDENÍ DO EMPIRICKÉ ČÁSTI
V teoretické části jsme se věnovali vymezení pojmů důleţitých pro celkové pochopení
problematiky zákroku pořádkových jednotek proti davům. V této druhé – empirické – části
práce, se zaměříme na výzkumné aktivity v této oblasti.
Popíšeme podrobně námi realizovaný kvalitativní výzkum, kde jsme pouţili metodu
ohniskových skupin. Naším cílem bylo zjistit, jak policisté pořádkových jednotek nahlíţejí na
zákroky proti většímu uskupení osob (proti davům) a jaké psychologicky zajímavé souvislosti
tyto zákroky mají. Na základě analýzy předchozího výzkumu (konaného na Policejní
akademii ČR-PA ČR) jsme stanovili témata, která byla diskutována. Zajímalo nás také, zda
výstupy našeho výzkumu budou korespondovat s těmi, které vyvodili kolegové na Policejní
akademii ČR.
Prvně se tedy budeme věnovat popisu výzkumu konaného na PA ČR a vybraným
výsledkům. V další části bude zmíněna metoda ohniskových skupin. Popíšeme průběh a
výsledky našeho výzkumu, nabídneme analýzu získaných dat a porovnáme je s výsledky
výzkumu konaného na PA ČR. Poslední kapitola bude mít za cíl analyzovat policejní
videozáznamy v návaznosti na skutečnosti zjištěné naším výzkumem.

5. VÝZKUMNÝ ÚKOL KSV PA ČR

V roce 2004 začal tým odborníků na katedře společenských věd Policejní akademie
ČR pracovat na vědeckovýzkumném úkolu s názvem Agresivní projevy hromadného
chování v policejní praxi. Kromě učitelů z katedry společenských věd (odpovědný řešitel
úkolu byl J. Spurný) se na tomto výzkumu podílelo i několik studentů PA ČR, kteří
zpracovali závěrečné práce (bakalářské, diplomové) s touto tematikou. Výzkumný úkol by
měl být zakončen v roce 2009.
Centrem výzkumného zájmu byla specifika proţívání a chování účastníků v situacích
hromadného chování, s důrazem na hledání psychologických příčin agresivních projevů.
Základní otázky výzkumu se týkaly faktorů sociálněpsychologického rázu vyvolávajících
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tendence k agresivnímu jednání, příčin agresivního jednání policistů při zákrocích proti
davům a moţných prostředků minimalizace tendencí k agresivnímu jednání policistů.
Sběr dat byl proveden pomocí dotazníkového šetření mezi policisty pořádkových
jednotek. Dotazník vlastní konstrukce APACH (analýza příčin agresivního chování)
obsahoval celkem 20 poloţek, a to různého druhu – uzavřené s variantami odpovědí, otevřené
s nutností odpověď vypsat, a také poloţky týkající se anamnestických údajů respondentů. Byl
vytvořen na základě rozhovorů s policisty pořádkových jednotek. Distribuce dotazníků a
jejich vyplnění probíhalo v letech 2006 a 2007, zúčastnili se policisté z pořádkových jednotek
P ČR (PJ Hradec Králové, PJ Brno a SPJ Praha), celkem 150, a policisté z podobných
jednotek Polície Slovenské republiky, celkem 151 respondentů5. Věnovat se budeme
výsledkům získaným na vzorku českých policistů, a z nich pouze některým (vzhledem k
zaměření naší práce).
Průměrný věk respondentů z řad Policie ČR byl 33 let, délka sluţby u pořádkové
jednotky v průměru 5,7 let a délka sluţby celkově u policie průměrně 10,6 roků.
Data získaná od respondentů pořádkových jednotek P ČR analyzoval jako první R.
Budák ve své diplomové práci (2007). Budák se zaměřil na stresující činitele v průběhu
zákroku, na kvalitu a dostatek poskytovaných informací od velení policistům pořádkových
jednotek a na vysvětlení agresivního jednání v případě jednotlivců (policistů).
Největším stresorem při zákroku je pro policisty nedostatek informací, dále postupně
zranění vlastní nebo kolegů, pocit ohroţení kolegů, přítomnost frustrujících činitelů (ţízeň,
horko, hlad, ústroj…), dlouhé čekání a další. Nejčastěji se setkávají policisté s těmito
stresory: na prvním místě nedostatek informací o situaci, na druhém místě dlouhé čekání, na
třetím násilné jednání účastníků davu, následují rychlé změny situace, přítomnost frustrujících
činitelů a další (např. přítomnost médií). Za hlavní příčiny agresivního jednání policistů při
zákrocích proti davům povaţují sami policisté na prvním místě špatné, nejasné velení
(nekompetenci velitelů, neprofesionalitu, zmatenost…), dále negativní osobnostní dispozice
(agresivní povaha, psychická nevyzrálost, individuální problémy…), na třetím místě
zvyšování sebevědomí, nadřazenost (demonstrace síly, arogance, frajerství…), na čtvrtém
nepřipravenost (nedostatečný výcvik, psychologická příprava…) a další (postupně:
5

Takovej stráţník, kdyţ má zlost… Spurný, Červený (prezentace dílčích výsledků vědeckovýzkumného úkolu),
Dny vědy 2007, PA ČR

68

neprofesionalita, agrese účastníků, selhání jedince v situaci, stres obecně, nedostatek
informací, frustrující činitelé…) (Budák, 2007).
Další poloţky dotazníku APACH zpracovala ve své bakalářské práci K. Mrázová
(2008). Zaměřila se na pocity a myšlenky, které mají policisté před zákrokem, v jeho
průběhu a po něm. Co se týká pocitů, uváděli policisté ve většině, ţe před, při a po zákroku si
na své pocity nevzpomínají nebo ţádné nepociťovali. Před zákrokem uváděli na druhém
místě, ţe měli strach a zaţívali nervozitu, během zákroku se obávali o zdraví a bezpečnost,
byli nervózní a zaţívali strach, a po zákroku pociťovali úlevu, klid a zaţívali pocity
spokojenosti. Ohledně myšlenek (v dotazníku nazváno „co mi šlo hlavou“) uváděli před
zákrokem na prvním místě – splnit úkol, zvládnout zákrok, při zákroku zmínili nejvíce, ţe
není čas na přemýšlení (pokud se jim něco honí hlavou, tak je to – jak přeţít a zvládnout
situaci) a po zákroku se policistům nejvíce myšlenky točí kolem úlevy, ţe uţ je po všem
(Mrázová, 2008).
M. Soukup (2008) se v diplomové práci zaměřil na obavy policistů a kvalitu informací
o subjektech, proti kterým byl prováděn zásah. Ve své práci uvádí, ţe policisté jsou vesměs
dostatečně a včas informováni o subjektech, proti kterým zakročují. Obavy před zákrokem i
během něj mají policisté stejné – na prvním místě zmiňovali obavy o své zdraví a ţivot a na
druhém místě obavy o zdraví a ţivot svých kolegů (Soukup, 2008).
Záţitky zasahujících policistů (zmíněné v dotaznících) zpracoval narativní metodou J.
Spurný6. Vysoudil dvě klíčové interakce, které vytváří příznivé podmínky k selhání policisty
zakročujícího proti davům. Jedná se zaprvé o interakci, kdy se zasahující policista snaţí za
kaţdou cenu naplnit poţadavky své aktuální sociální role (dotáhnout zákrok do úspěšného
konce, tzv. syndrom loveckého psa), coţ v důsledku překračuje někdy rámec legitimní moci,
kterou při zákroku policista disponuje. Druhá interakce, zmiňovaná Spurným, je taková, kdy
policista vnímá reálné ohroţení ţivota a zdraví svého, případně kolegů, a pak takové jednání
můţe připomínat jednání v krajní nouzi či nutné obraně, tedy neodpovídá běţnému projevu
policisty. Spurný také vymezil devět modelových situací, pojmenovaných podle klíčových
aktivit zakročujících policistů, případně podle jejich role v kontaktu s účastníky davu. Tyto
situace vymezuje v rámci čtyř kategorií (projevy chování účastníků davu, klíčová aktivita
6

V jakých situacích se ocitají zasahující policisté? (prezentace dílčích výsledků vědeckovýzkumného úkolu),
Dny vědy 2008, PA ČR
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zasahujících policistů, situační vlivy, osobnostní proměnné), které ovšem my podrobněji
popisovat nebudeme. Modelové situace jsou podle Spurného tyto: 1) Jsme tady, 2)
Doprovodíme vás, 3) Zastavíme vás, 4) Nepustíme vás (dovnitř, ven), 5) Oddělíme vás od
sebe, 6) Vytlačíme vás, 7) Jdeme si pro některé z vás, pro něco vašeho, 8) Čekáme, 9)
Ustupujeme.
Zpracování vědeckovýzkumného úkolu na Policejní akademii ČR má vzhledem
k sepjetí tohoto akademického prostředí s policejní praxí velkou šanci na praktické vyuţití
výzkumných poznatků. Doufáme, ţe naše výzkumné snaţení k této snaze (aplikace vědeckých
poznatků do praxe) také přispěje.
V další kapitole budou tyto výše zmíněné výstupy porovnány s výsledky našeho
výzkumu.

6. OHNISKOVÉ SKUPINY SE ČLENY POŘÁDKOVÝCH JEDNOTEK
Cílem této diplomové práce je věnovat se psychologickým souvislostem zákroků
pořádkových jednotek policie uskutečněných proti davům. Oblasti, na které jsme se rozhodli
zaměřit, nejsou jen tyto zákroky jako takové, ale také jakési jejich psychologické pozadí. To
se týká pořádkových jednotek celkově, jejich výcviku, spolupráce s jinými sloţkami policie a
mnohých dalších aspektů zákroku pořádkové jednotky. Kdyţ jsme uvaţovali o metodě sběru
dat, tak jsme si byli na prvním místě jistí, ţe další dotazníkové šetření (po tom, co bylo takové
s tématem zákroků pořádkových jednotek uskutečněno na PA ČR) jiţ rozhodně realizovat
nechceme. Dále jsme byli přesvědčeni o tom, ţe ti, kteří nám mohou nejlépe osvětlit tuto
problematiku, jsou samotní členové pořádkových jednotek. Informace jsme se tedy rozhodli
získat přímo od nich. Nejprve jsme zvaţovali provedení hloubkových rozhovorů. Nakonec
jsme se ale přiklonili k jiné metodě sběru dat. Jako nejvhodnější (z hlediska časového i
věcného) se nám v konečném důsledku jevila metoda ohniskových skupin (focus group).

6.1.

Ohniskové skupiny jako metoda sběru dat
Ve společenských vědách rozlišujeme dva základní výzkumné přístupy – kvantitativní

a kvalitativní, kam řadíme mimo jiné i ohniskové skupiny.
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Kvalitativní data jsou při ohniskových skupinách získávána za vyuţití skupinové
interakce účastníků, která spočívá v debatě na téma určené badatelem. Badatel určuje
zaměření diskuze, téma, o kterém probíhá debata. Toto téma nazýváme ohnisko (focus).
Ohnisko se odvíjí od výzkumných otázek. Většinou se jedná o určitou tematickou oblast. Je
velmi důleţité, aby ohnisko bylo jasně ohraničené a srozumitelné pro všechny účastníky
skupiny (Miovský, 2006).
Ohniskové skupiny se dají vyuţívat jako samostatná metoda, kdy jsou hlavním
zdrojem údajů, nebo v kombinaci s dalšími metodami, pak jsou údaje získané pomocí
ohniskových skupin doplňkové (Morgan, 2001).
6.1.1. Typy ohniskových skupin
Ohniskové skupiny můţeme rozlišovat na nestrukturované, polostrukturované a
strukturované.
Při nestrukturovaných skupinách je dáno základní téma a základní časový plán,
moderátor řídí skupinu jen tak, aby se drţela tématu, a podněcuje rozvoj skupinové dynamiky.
Nevýhodou tohoto typu ohniskové skupiny je, ţe u stejného tématu můţeme získat
diametrálně odlišná data z jednotlivých skupin.
Polostrukturovaná ohnisková skupina se vyznačuje zakotvením základních
tematických okruhů, přípravou okruhů modelových otázek (přesné znění není závazné, záleţí
na průběhu skupiny). Moderátoři vstupují do diskuze, ale opatrně – s vědomím, ţe někdy je
třeba aktivně facilitovat diskuzi a někdy naopak zase se stáhnout a nezasahovat. Výhodou u
polostrukturované ohniskové skupiny je kompromis mezi standardizací a individuálním
vyjádřením. Získaný materiál je totiţ konzistentní, a tedy snadnější pro analýzu, ale zároveň
byl ve skupině dán prostor na skupinovou interakci a na individuální vyjádření. Sloţité je
udrţet (bez přílišné direktivnosti) úroveň diskuze v jednotlivých okruzích. Náš výzkum
bychom přiradili k tomuto typu ohniskových skupin.
Strukturovaná ohnisková skupina vzdáleně připomíná skupinovou administraci
dotazníku. Otázky jsou striktně pokládány ve stejném znění, dopředu je dané pořadí
tematických okruhů i čas. Dodrţována jsou předem stanovená pravidla, např. kdy odpovídají
všichni, kdy jsou cíleně vybíráni někteří účastníci, jak má vypadat prostředí, kde se skupina
odehrává. Výhodou jsou konzistentní data, která se pak dobře analyzují. Nevýhodou to, ţe je
71

v takových skupinách málo prostoru pro účastníky a jejich vzájemnou interakci, protoţe se
komunikace odehrává zásadně ve směru od moderátora k účastníkům a naopak (Miovský,
2006).
6.1.2. Role moderátora, pomocného moderátora a pozorovatele
Moderátora bychom mohli přirovnat k dirigentovi, který podněcuje, povzbuzuje,
pomáhá ve vyjádření názorů a dohlíţí na dodrţování dohodnutých pravidel. Jeho úkolem by
také mělo být vytvoření dobré atmosféry, zaujmout účastníky pro diskuzi a povzbuzovat je
v jejich vyjádřeních. Moderátorem všech ohniskových skupin s příslušníky pořádkových
jednotek, prováděných v rámci našeho výzkumu, byla autorka této práce.
Vztah moderátor-pomocný moderátor by se mohl připodobnit ke vztahu terapeutkoterapeut ve skupinové terapii. Pomocný moderátor v případě potřeby doplňuje moderátora
nebo jej zastupuje.
U ohniskových skupin můţe také působit pozorovatel. Rozlišujeme pozorovatele
vnitřního (sedí s ostatními v kruhu, ve skupině, můţe a nemusí se zapojovat do diskuze) a
vnějšího (do diskuze se nikdy nezapojuje, sedí mimo skupinu a pouze pozoruje). Jako zvláštní
případ můţe být i pozovatel skrytý (Miovský, 2006). Během našich ohniskových skupin nebyl
nikdy pozorovatel přítomen.
6.1.3. Velikost a počet ohniskových skupin v designu výzkumu
Minimální počet účastníků v ohniskové skupině jsou čtyři. Při práci s méně neţ šesti je
tlak na kaţdého velmi výrazný. Jako ideální počet se uvádí 6-10 účastníků, kdy je dostatečný
prostor k vyjádření jednotlivých účastníků. Horní hranicí pak je 18-20 osob.
Pokud je metoda ohniskových skupin dominantním zdrojem dat, pak se udává jako
dostatečný počet 3-6 skupin, pokud figuruje jako doplňující zdroj dat, stačí 1-3 skupiny
(Miovský, 2006). V našem výzkumu se jednalo o dominantní zdroj dat, proto byl počet
skupin stanoven na čtyři. Volba tohoto počtu skupin měla ale i jiné důvody, o kterých se
zmíníme dále.
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6.1.4. Fixace a zpracování dat
Kvalitativní data (např. z rozhovoru) se tradičně fixují pomocí audiozáznamu. U
ohniskových skupin se častěji pouţívá videozáznam, především proto, ţe tento druh záznamu
nabízí k analýze i další jevy, ne pouze verbální projev. V našem výzkumu jsme pracovali s
digitálním nahrávačem zvuku, videozáznam jsme nepořizovali. Vedl nás k tomu fakt, ţe
respondenti našeho výzkumu jsou skupinou se specifickými vlastnostmi, které jsou
zapříčiněny charakterem jejich povolání (zvýšená podezřívavost, nedůvěra). Audiozáznam je
autentický. Výhodný je zejména pro výzkumníka, protoţe si díky němu nemusí dělat
v průběhu sběru dat poznámky o všem, co se děje. Pro záznamové zařízení platí, ţe by mělo
co nejméně překáţet (Miovský, 2006).
Při zpracování dat z audiozáznamu se standardně vyuţívá transkripce (přepis).
Transkripce je podle Hendla (2005) převod mluveného projevu do písemné podoby. Při ní
nelze zaznamenat naprosto vše, co se na záznamu vyskytuje, a tak dochází k prvotní redukci
dat. Doporučuje se kontrolovat transkripci opakovaným poslechem záznamu.
6.1.5. Analýza dat
Kvalitativní data mohou být podrobena dvěma přístupům – deskriptivnímu a
interpretativnímu. Deskriptivní znamená přepis, utřídění dat, bez hlubší analýzy. Tento postup
je jakýmsi prvním stupněm analytické práce, ale pokud bychom zůstali jen u toho, znamenalo
by to mnohá ochuzení. Pomocí interpretativní analýzy lze získat více validních informací.
Analýza kvalitativních dat má několik základních fází: kódování (identifikace a
označování významových celků dle předem stanovených kritérií), propojování dat (hledání
spojitostí, propojování do větších celků), komentování, vyvozování závěrů a budování teorie.
Zmíníme ještě některé dílčí postupy analýzy kvalitativních dat, kterých budeme v našem
bádání vyuţívat. Miovský (2006) uvádí mj. tyto metody: vytváření trsů (na základě
tematického překryvu (podobnosti) výroků vznikají trsy, coţ jsou seskupení tematicky
překrývajících se výroků, která se opatří názvem), zachycení vzorců (v datech se vyhledávají
opakující se témata, vzorce, které si výzkumník zaznamenává) a metodu prostého výčtu
(kvantita je nositelem důleţitého významu, proto četnost výskytu daného jevu je pro
interpretaci významná).
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Před analýzou je důleţité systemizovat data. Vypouští se části vět, které nesdělují
explicitně vyjádřenou informaci (tím dochází k tzv. redukci I. řádu) (Miovský, 2006).
Při analýze dat z ohniskových skupin je potřebné vědět, podle čeho se posuzuje
důleţitost určitého tématu, to znamená, zda si dané téma zaslouţí, aby bylo zdůrazněno. Podle
Morgana (2001) je důleţité, kolik skupin téma zmínilo, kolik lidí v rámci kaţdé skupiny
zmínilo toto téma a kolik energie a entusiasmu téma mezi účastníky vyvolalo.
6.1.6. Výhody a nevýhody ohniskových skupin
Základní výhodou ohniskových skupin je úspora času. Jak uvádí Fern (cit. podle
Morgan, 2001, s. 27), dvě osmičlenné ohniskové skupiny vytvoří stejné mnoţství postřehů
jako deset individuálních interview. To ovšem neznamená, ţe projekty, kde se vyuţívá
ohniskových skupin, jsou výrazně snazší na realizaci. Např. zajistit osm lidí na konkrétní
místo a hodinu je mnohdy velmi náročné.
Ve srovnání s pozorováním jsou ohniskové skupiny zřejmě více řízeny badatelovými
záměry, projevy účastníků nejsou zcela spontánní, přirozené a nezávislé na badatelově vůli,
neboť on ve skupině řídí projevy účastníků. Ţádný jasný důkaz o výrazném vlivu badatele ve
srovnání s pozorováním nebo individuálními interview na výsledky výzkumu ale neexistuje
(Morgan, 2001).
Pro některé jedince je příjemnější hovořit ve skupině, neţ samostatně v rámci
individuálního interview. Zároveň je moţné, ţe jsou ve skupině sdílnější neţ samostatně,
protoţe přítomnost ostatních můţe facilitovat jejich výkon. Jedinec ale také můţe mít snahu
utajit některé informace před ostatními členy skupiny, ačkoliv by je třeba v rozhovoru
poskytl. Je třeba také nezapomínat na některé skupinové procesy, jako je např. konformita
(nepůjdu proti názoru většiny, raději budu mlčet) a sociální lenivost (do činnosti – diskuze –
je zapojeno dost lidí, tudíţ mají někteří členové pocit, ţe mohou zahálet).

Srovnávání názorů a zkušeností účastníků v rámci skupinové interakce jsou ovšem pro
výzkumníka cenným zdrojem vhledu do situace a jsou také významné při snaze o pochopení
souvislostí.
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6.2.

Cíl výzkumu
Cílem našeho výzkumu byla identifikace důleţitých aspektů zákroků pořádkových

jednotek Policie ČR. Zajímaly nás názory policistů na námi předem určená témata (ohniska
diskuze), která se týkají zákroků pořádkových jednotek. Chtěli jsme také ověřit některá
zjištění z výzkumu prováděného na PA ČR a porovnat je s našimi výsledky (zda budou
korespondovat).

6.3.

Výběr respondentů
Účastníky ohniskových skupin jsme se snaţili získat z různých koutů republiky,

zároveň z různých typů pořádkových jednotek a také jsme dbali na pestrost pozic (funkcí),
jaké policisté v PJ zastávají (plní).
Nakonec jsme uskutečnili čtyři ohniskové skupiny ve třech městech, celkově s 23
policisty. Jednalo se o příslušníky pořádkových jednotek – SPJ Brno, PJ Jablonec n. Nisou a
SPJ Praha. Mezi respondenty bylo 22 muţů a jedna ţena, jednalo se jak o základní členy
pořádkových jednotek (tzv. bojovníky), tak o velitele skupin, druţstev, případně celé
jednotky, dále o intruktory výcviku PJ a specialisty (zdravotník, dokumentarista).

6.4.

Průběh výzkumu

6.4.1. Příprava
Na ohniskové skupiny jsme se připravovali jak po stránce obsahu (jaká témata budeme
diskutovat), tak po stránce formy (domluvit provedení ohniskových skupin, přichystat si
potřebné věci apod.)
Zřejmě nejdůleţitější z hlediska přípravy byl kvalitně zpracovaný scénář průběhu
ohniskové skupiny. Zvaţovali jsme, jaká témata předloţíme skupině účastníků k diskuzi a
také v jakém pořadí. Na začátek setkání jsme zařadili představení moderátora (příp.
pomocného moderátora), zmínku o účelu výzkumu, poděkování za čas a spolupráci,
vysvětlení průběhu skupiny a ţádost o moţnost zaznamenání si průběhu ohniskové skupiny
pomocí digitálního rekordéru. Poté jsme chtěli zařadit vyjmenování pravidel ohniskové
skupiny.
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Naše úvaha při přípravě byla, ţe není moţné přejít hned k náročným tématům
týkajícím se zákroků proti davům, proto jsme ještě zařadili několik tzv. zahřívacích částí
(fází). Nejdříve představovací kolečko všech účastníků, kde jsme měli za cíl uvolnění
atmosféry. Poté blok o motivaci k nástupu k policii a k pořádkové jednotce. Postupně jsme si
připravili témata týkající se práce u PJ/SPJ, zákroků, spolupracujících sloţek, stresorů, úvah o
příčinách agresivního jednání policistů. Tato témata uţ vnímáme jako tzv. ohniska, proto se
jim podrobněji budeme věnovat ve zvláštní podkapitole. Přichystali jsme si také krátkou
anketu. Na papíry jsme rozmnoţili jednu otázku z dotazníku APACH týkající se stresorů při
zákroku a naše představa byla, ţe ji zhruba v polovině, aţ ve dvou třetinách času (to je asi po
hodině od začátku skupiny) účastníkům rozdáme, aby celou dobu pouze nemluvili. Jednalo se
o otázku: „Co pro vás představuje největší stresor při zákroku?“. Respondenti měli moţnost
volby ze 14 odpovědí, z toho jedna nabízela moţnost vypsání vlastního stresoru (viz anketu
v příloze č. 1). Úkolem bylo označit tři nejvýznamnější. Po vyčerpání všech témat jsme si
připravili shrnutí a poděkování.
Při shánění účastníků a zjišťování moţnosti realizace ohniskové skupiny nám nejvíce
pomohla osobní znalost v policejních řadách. V Brně jsme o pomoc poţádali psycholoţku
SPJ, která velmi ochotně zareagovala a účastníky za nás oslovila a domluvila s nimi termín.
Stejně tak v Jablonci nad Nisou. Tam nám zase vyšel vstříc zástupce vedoucího jabloneckého
obvodního oddělení. V Praze jsme poţádali o pomoc jednoho z instruktorů sluţební přípravy
a jeho vedoucího, kteří se nakonec i sami ohniskové skupiny zúčastnili. Následně nám také
umoţnili realizovat poslední skupinu s bojovníky.
Před konkrétní skupinou bylo nutností připravit záznamové zařízení (nabít baterii,
zkontrolovat funkčnost). Dále bylo potřeba nakoupit a připravit občerstvení (nápoje, štrúdl,
buchty, drobnosti jako čokolády apod.), nakopírovat krátkou anketu pro všechny účastníky a
přichystat propagační materiály Linky pomoci v krizi, které fungovaly vlastně jako dárek a
poděkování účastníkům.
6.4.2. Samotný sběr dat
Sběr dat probíhal od ledna do března 2009 v Brně, Jablonci nad Nisou a Praze.
Realizovány byly celkem čtyři ohniskové skupiny.
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První z nich se uskutečnila v Brně s veliteli a instruktory speciální pořádkové
jednotky. Tyto respondenty jsme vybrali proto, ţe se jednalo o policisty s velkou zkušeností
z okresních a krajských pořádkových jednotek, kteří navíc několik měsíců působí v nově
zřízené SPJ Brno. Ohnisková skupina probíhala zhruba 90 minut za účasti šesti policistů,
moderátora, pomocného moderátora a psycholoţky (která se do diskuze zapojovala
minimálně a spíše plnila roli tiché psychické podpory policistům). Po počátečním nesouhlasu
jednoho účastníka se nakonec tento nechal přesvědčit a s úspěchem došlo k pořízení
audiozáznamu. Po celou dobu panovala ve skupině příjemná atmosféra, účastníci
komunikovali a respektovali pravidla skupiny.
Druhá ohnisková skupina proběhla se členy pořádkové jednotky z Jablonce nad Nisou.
Účastnilo se jí pět policistů, zastoupeny byly různé pozice v rámci pořádkové jednotky. PJ
v Jablonci patří mezi menší okresní jednotky (má jen dvě druţstva). Jedná se vlastně o
nejniţší článek ve smyslu pořádkových jednotek, coţ byl také důvod výběru této PJ. Časový
rámec byl obdobný, zhruba 90 minut, nevznikly ţádné komplikace s audiozáznamem,
účastníci byly komunikativní, otevření, postupně (po seznámení a několika prních minutách)
zavládla příjemná atmosféra.
Další dvě ohniskové skupiny byly realizovány se členy praţské speciální pořádkové
jednotky. Skupiny proběhly v rozmezí dvou dní, kdy první skupinu tvořili instruktoři výcviku
(SPJ 1) a druhou bojovníci (SPJ 2). Skupina SPJ 1 proběhla ve velmi příjemném a přátelském
duchu, přítomno bylo šest instruktorů, všichni s mnohaletými zkušenostmi coby bojovníci
pořádkové jednotky. Doba trvání standardně kolem 90 minut. Odpovědi této skupiny byly
specifické (coţ jsme si přáli, tedy to bylo ţádoucí), odráţel se v nich poněkud jiný pohled na
celou problematiku. I proto byla uskutečněna ještě jedna ohnisková skupina na SPJ Praha,
tentokrát s bojovníky. SPJ 2 proběhla za účasti pěti policistů a jedné policistky, jako jediná
trvala méně neţ 90 minut (přibliţně 75 min.), atmosféra byla ze všech skupin nejnapjatější,
ačkoliv postupně se uvolnila a i tito policisté byli nakonec velmi sdílní a spolupráce s nimi
příjemná.
Při realizaci ohniskových skupin jsme se snaţili o co největší moţnou stejnost
provedení. Připravený scénář a časový rámec jsme se snaţili pokud moţno všude stejně
dodrţet, coţ se nám víceméně vţdy podařilo. Usazení účastníků společně s moderátorem bylo
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vţdy do kruhu (někdy se jednalo o sezení kolem stolu, někdy s prostorem v kruhu), uprostřed
bylo umístěno záznamové zařízení (s ohledem na pokud moţno stejnou vzdálenost od všech
účastníků). Vţdy bylo zajištěno občerstvení pro účastníky (většinou domácí štrúdl, čokoláda,
tekutiny), které bylo velmi pozitivně hodnoceno a jistě přispělo k dobré atmosféře ve skupině.
6.4.3. Standardní průběh ohniskové skupiny
Průběh skupiny pochopitelně vychází ze scénáře, ale představa se od reálného
provedení většinou trochu liší. Tak tomu bylo i v našem případě.
Místnost, kde probíhala ohnisková skupina, jsme si připravili a přizpůsobili před
příchodem účastníků. Většinou jsme byli představeni skupině účastníků člověkem, se kterým
jsme realizaci ohniskové skupiny domlouvali. Námi připravené vlastní představení se tedy
většinou nekonalo tak, jak jsme si ho nachystali. To ale nevnímáme jako zásadní problém.
Úvodní představení, vysvětlení účelu, a toho, co účastníky čeká, většinou proběhlo bez
problému. Velmi jsme se obávali, ţe policisté odmítnou nahrávání. Naše obavy se nakonec
naštěstí ani v jednom případě nepotvrdily. Zmínili jsme poté vţdy pravidla (účastníci jsou
v anonymitě, nejsou ţádné špatné odpovědi, kaţdý má právo se vyjádřit, mluví jen jeden,
citlivé informace nevynáší nikdo ze skupiny ven, kdo bude chtít skončit, můţe, nikdo nebude
nucen odpovídat, moţnost bez ohlášení a nějakých problémů se jít občerstvit, na toaletu
apod.), se kterými účastníci vţdy souhlasili.
Části zaměřené na uvolnění atmosféry a boření ledů - představování a otázky po
motivaci vstupu k policii, resp. PJ se většinou odehrály dohromady. Po tomto „kolečku“, kdy
mluvil kaţdý, byli účastníci upozorněni, ţe od té chvíle jiţ můţe mluvit, kdo chce a ţe se
nemusí nutně všichni ke kaţdému tématu vyjádřit.
Postupně byly moderátorem kladeny otázky – viz ohniska, která nenásledovala u
kaţdé skupiny ve stejném pořadí, a to proto, ţe se na jednotlivá témata účastníci dostali někdy
diskuzí mezi sebou sami, nebo téma jiţ začali a moderátor toho vyuţil a diskuzi tímto směrem
poté vedl, protoţe to povaţoval za nenásilné a vhodné.
Většinou se po hodině diskuze opravdu skoro ve všech skupinách rozdaly anketní
lístky a účastníci je vyplnili. Viděli jsme, ţe zařazení jiné aktivity mělo námi poţadovaný
efekt, tedy narušení stereotypu neustálého mluvení.
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Doba, kterou účastníci věnovali jednotlivým ohniskům, byla různá. V ţádné skupině
jsme ani jedno téma neopomenuli.
Po zhruba 90 minutách většinou skupiny končily vzájemným poděkováním za
příjemně strávený čas.
6.4.4. Ohniska – základní témata diskuze
Ohniskové skupiny jsou zaměřeny na skupinovou diskuzi určitých témat (ohnisek
diskuse) za přítomnosti interakce mezi účastníky.
Ohnisky v našem výzkumu byla:
 práce u pořádkové jednotky (běţný den, výcvikový den, den, kdy se jede na opatření)
 opatření/zákroky (typy opatření, jaké nejčastěji, co měli za příjemné/nepříjemné
zákroky, proti jakým skupinám zakročují)
 stresory při zákrocích (jaké jsou nejvýznamnější, jaký mají vliv na jednotlivce, na
zákrok)
 ostatní činitelé při zákroku (jací to jsou, pokud jsou to policejní sloţky, jak
spolupracují, co o nich soudí, jak ovlivňují jejich zákrok)
 příčiny agresivního, nepřiměřeného zákroku policisty (subjektivní hodnocení, jaké
jsou názory účastníků, jaké s tím mají zkušenosti)
6.4.5. Zpracování dat
Z našich čtyř ohniskových skupin jsme získali audiozáznamy v celkové délce šesti
hodin. Tyto audiozáznamy jsme co nejpřesněji přepsali. Výsledkem tohoto postupu bylo 80
stran textu, který jsme podrobili analýze.
Postupným čtením přepsaných záznamů ohniskových skupin jsme stanovili deset
základních kategorií. Těmto jsme přiřadili kódovací značku (vyuţili jsme barevného
zvýraznění) a všech 80 stran textu jsme tímto způsobem označili. Tím jsme text vlastně členili
na jednotky, jimţ byly přiřazeny určité kódy, se kterými jsme dále pracovali. Pochopitelně
jsme nekódovali všechny součásti textu, protoţe ne kaţdý výrok, věta nebo slovo neslo
informaci důleţitou pro náš výzkum. Tímto byla provedena prvotní redukce dat.
Kategorie, které jsme označovali jednotlivými kódy, se částečně kryly s ohnisky,
stanovenými při plánování průběhu skupiny. Některé kategorie byly nutně vytvořeny nově,
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během skupiny se totiţ objevila témata, která přinesli sami respondenti a s nimiţ jsme my
dopředu nepočítali. Vnímáme to jako přirozené a obohacující naši práci. Segmenty textu,
které nesly pro nás významnou informaci, jsme přiřadili k jednotlivým kategoriím, tyto jsme
následně vypsali, a tím získali velmi hutný 14-stránkový výtah. Připojujeme jej v přílohách
k naší diplomové práci. Doslovné přepisy audiozáznamů nejsou z technických důvodů, ale i
z důvodu anonymity účastníků ohniskových skupin součástí naší práce.
Po druhé redukci dat, kdy nám zůstal v ruce 14-stránkový výtah, jsme si ještě jednou
pečlivě přečetli všechny kategorie a přemýšleli, zda zachováme kategorie v původním počtu.
Nakonec jsme se rozhodli jen pozměnit názvy, aby lépe vystihovaly danou kategorii.
Výsledkem této analýzy je následující podkapitola.
Kromě přepisu audiozáznamů a jeho analýzy jsme ještě pracovali s vyplněnými
anketními lístky, které se tázaly na tři významné stresory při zákroku. Celkový počet
účastníků ohniskových skupin byl 23. Kromě jednoho vyplnili anketní lístky všichni.
Stresorům, účastníky označeným jako nejvýznamnější, byly přiřazeny tři body, těm na
druhém místě dva body a stresorům na třetím místě jeden bod. Body u jednotlivých stresorů
jsme sečetli, a tím získali pořadí. Nejdříve jsme vyhodnotili postavení stresorů v kaţdé
skupině zvlášť a poté souhrn. Výsledkem bylo zjištění šesti největších stresorů policistů
pořádkových jednotek účastnících se našeho výzkumu. V následné kapitole budou podrobně
popsány a posléze srovnány s výsledky dotazníkového šetření provedeného na Policejní
akademii ČR.
6.4.6. Výsledky výzkumu
V této podkapitole budou podrobně popsány výsledky ohniskových skupin podle
jednotlivých kategorií. Celkem se jedná o deset kategorií. Součástí jsou i citace našich
respondentů (označené jsou uvozovkami a kurzívou). Výsledky jsou většinou shodou
skupiny, ale některé kategorie pochopitelně obsahují výpovědi jednotlivců, kdy je významné
tyto jejich výroky jako výroky jednotlivců brát, např. u kategorie motivace. Nutně jsme
museli vzhledem k trochu odlišnému charakteru práce u některých kategorií rozdělit odpovědi
policistů zařazených na SPJ a v krajských, resp. okresních PJ.

80

6.4.6.1.

Motivace a důvody, které vedly k práci u policie, resp. u pořádkové jednotky

Co vedlo respondenty k práci u policie, patřilo během ohniskové skupiny na začátek.
Hlavním smyslem této otázky bylo tzv. prolomit ledy. Domnívali jsme se, ţe tato otázka není
pro respondenty nijak ohroţující a ukázalo se, ţe tomu tak opravdu bylo, protoţe ve všech
skupinách platilo, ţe na ni bez problému odpověděl kaţdý respondent. Za touto otázkou
následovala další, uţ bliţší našemu tématu, a sice – co vedlo účastníky našich ohniskových
skupin k práci u pořádkové jednotky a sami pak mluvili i o tom, co je u PJ nyní drţí.
Důvody, které vedly naše respondenty k práci u policie, byly různé. Někteří chtěli být
policisty od malička, jiní měli odlišnou představu, ale protoţe se jim nepodařilo získat svou
vysněnou práci (např. nastoupit k hasičům), šli k policii. Často se objevovala souvislost se
základní vojenskou sluţbou, respondenti uváděli, ţe po vojně pro ně byla policie vlastně
logickým krokem. Některé respondenty ovlivnili také jejich přátelé, rodina nebo například
sportovní trenéři, kteří sami byli policisty. Pár respondentů si nevzpomnělo na konkrétní
důvod, uváděli, ţe k policii nastoupili „úplně normálně“. Jeden respondent se dokonce dostal
k policii úplnou náhodou, kdyţ na policii sepisoval protokol. Při té příleţitosti ho oslovil
personalista, u kterého nakonec úspěšně přijímací řízení k policii dokončil.
Cesty k pořádkové jednotce mělo mnoho respondentů podobné, přesto bychom zde
měli rozdělit policisty SPJ a krajských, resp. okresních PJ. Jako důvody ke vstupu k SPJ
uváděli chuť zkusit něco adrenalinovějšího, ţe jde o lépe placenou pozici, lákala je
různorodost, akčnost a zajímavost práce, ţe tam mohou sportovat a ţe si člověk můţe prosadit
moc. Jít k SPJ jim často doporučili kolegové nebo kamarádi. U krajských, resp. okresních PJ
byly důvody k zařazení do jednotky jiné. Často se jednalo o rozkaz. Postihovalo to nejvíce
nejmladší policisty těsně po škole. Někdy se ale jednalo i o vlastní zájem a iniciativu, které
bylo vyhověno.
U pořádkové jednotky účastníky našeho výzkumu drţí především nestejnorodá práce,
dobrý kolektiv, určité sociální jistoty (platí především pro SPJ), to, ţe se jedná o zajímavou
práci, více se tam sportuje, střílí, a celkově, ţe je ta práce baví.
Pro krajské resp. okresní PJ je tím, co je drţí v PJ také: „…oproti ostatním klukům
máme nějakou specializaci, to je strašná výhoda pak i do služby… můžeme z toho hodně
vytěžit, naučíme se spoustu věcí, které se pak dají použít i jinde…“
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6.4.6.2.

Běţný pracovní den, výcvikový den

Běţný den, kdy se nejede na ţádný ostrý zákrok, není plánované ţádné opatření, je
obvykle zasvěcen výcviku. Jak konkrétně takový den probíhá, je důleţité vědět pro pozdější
porovnání se dnem zásahovým. Nejvíce informací jsme od respondentů dostali ohledně
výcviku, jak probíhá a jak jsou s ním spokojení. Celkově tato kategorie poskytuje informace o
všem, co dělají pořádkové jednotky, kdyţ nejsou na zákroku proti davům (na akcích, kde se
předpokládá seskupení většího počtu osob).
Opět zde rozdělíme SPJ a krajské, resp. okresní PJ. Mnohé ale mají společné.
Pro SPJ platí, ţe pokud nemá výkon sluţby, tak se provádí výcvik nebo je nařízený
odpočinek. Výkon sluţby ale neznamená jen opatření proti davům, ale i vypomáhání na
místech, která nejsou z důvodu podstavu zabezpečena (různé hlídkové činnosti apod.). Pokud
ale je plánován výcvik, postupuje se podle připraveného scénáře. Pracuje se na taktice
zákroku, fyzické kondici (cvičí se v posilovně, chodí se běhat, plavat, boxovat), uklízí se
sklady, čistí zbraně, vozidla. Také se provádí teoretická příprava. Uvádí, ţe mají radši
výcvikový den, neţ sedět a čekat několik hodin na opatření. Pořádají se také speciální cvičení
(spolupracuje se s ostatními sloţkami policie), např. Extrem 2008 (viz čtvrtou kapitolu).
Hlavním smyslem výcviku je zkusit, jak by to mohlo vypadat, vyhodnotit a podle toho se dále
řídit.
Krajské, resp. okresní PJ mají pravidelně výcviky jednou měsíčně, jeden pracovní den.
Také kontrolují vybavení, secvičují jednotku a budují fyzickou kondici. Něco je baví méně,
ale chápou, ţe je to nutností. Celkově se na výcviky těší, protoţe je to únik ze stereotypu a
mohou se tam dozvědět mnoho zajímavého. Často si domluví, ţe na výcvik přijede někdo
z jiného policejního útvaru (např. ze zásahové jednotky), nebo z vězeňské sluţby či od
záchranné sluţby. To oceňují jako zajímavé a obohacující pro jejich celkovou práci u policie.
Mimo výcviku také jezdí na různé akce, jako je prezentace policie u příleţitosti Dne dětí nebo
na dny IZS. Výcvik je důleţitý také proto, aby se zjistilo, kdo se hodí na jakou pozici
v jednotce, a podle toho se cvičilo. Problematická je fluktuace, protoţe „musíme být jako
jednotka stejně vycvičení, když přijde někdo nový, musíme zase začít od začátku, což chápeme
jako nutnost, ale moc nás to nebaví…“

82

6.4.6.3.

Typy opatření/zákroků

Policisté sami vymezili, proti komu jsou zákroky prováděny a o těchto skupinách
podrobněji hovořili. Zmínili, jak jednotlivé skupiny vnímají, které zákroky jsou pro ně
příjemnější a také proč.
„Jak už vyplývá z našeho názvu, jsme nasazováni na akce, kde se předpokládá účast
většího počtu lidí a kde je potřeba udělat pořádek.“
Policisté svorně vyjmenovali události, při kterých jsou nasazováni: fotbalová a
hokejová utkání, doprovody fanoušků, koncerty, demonstrace, pochody extrémistů, srazy
extrémistů, narozeninové oslavy extremistů, srocení lidí, práce s davem, streetparty,
Czechteky, souboje militantních skupin.
Na otázku, co upřednostňují, jestli mají něco radši, odpovídali většinou, ţe je jim to
jedno. „To máte jako ptát se popeláře, jestli radši vykládá popelnici nebo kontejner, pro nás
je to rutina.“ Přiznali ale, ţe kaţdý typ opatření má svá specifika a také to, ţe „…co může
zezačátku vypadat nezáživně, může být nakonec zajímavé. Ačkoliv ve finále je to vždycky
stejné.“
Při srovnávání jednotlivých typů zákroků uvádí, ţe hokejoví fanoušci jsou klidnější,
málokdy musí zakročit. Horší je to s fotbalovými fanoušky, ty označují jako chuligány a
říkají, ţe těm asi opravdu nejde o fotbal, ale o to se pobít.
Extrémisty rozlišují pouze na dvě skupiny – skiny a anarchisty. Skiny povaţují za míň
problémové při pochodech, protoţe si mezi sebou udělají pořádek sami, kdyţ někdo
neposlouchá, vyhodí ho z davu sami. Přesto, pokud se jedná o akci s přítomností skinů, je tam
velká pravděpodobnost zákroku. Raději se policisté perou se skiny, protoţe si prý na rozdíl od
anarchistů nestěţují, berou to férově. Navíc prý si anarchisté vše pečlivě zaznamenávají a pak
si na základě natočeného stěţují.
Na hudebních produkcích, koncertech a Czechtecích potkávají „smaţky“, kteří jsou
podle nich obtíţní, poněvadţ se chovají nepředvídatelně, taková akce se pak dá
charakterizovat jedním slovem jako „chaos“.
Intenzivně vnímají, ţe to, zda dojde k zákroku nebo ne, výrazně ovlivňuje politická
situace. „To, co je v té chvíli politicky přijatelné, se promítá do toho, jestli zasáhneme proti
levičákům nebo proti pravičákům.“ Policisté ale tvrdí, ţe jsou zvyklí prostě poslechnout
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rozkaz, ačkoliv přemýšlí o tom, proč se věc udála tak, jak se udála, přímo na jejich jednání to
vliv nemá. „Držíme hubu a krok a děláme, co nám rozkážou, ačkoliv si myslíme své.“
Zkušenější policisté tvrdí, ţe dříve byly akce více adrenalinové, probíhaly velké boje.
Nyní dochází k útlumu a je snaha, aby ke střetům docházelo, co nejméně. Soudí, ţe je to
přirozený vývoj, hledání nejlepšího řešení.
6.4.6.4.

Činnost PJ při opatření/zákroku

Do této kategorie spadají informace o tom, jak vypadá policejní práce na místě, co se
tam děje, jaké jsou okolnosti zákroku. Pochopitelně jsou zákroky vţdy do jisté míry odlišné,
specifikum jim dává cíl daného opatření. Přesto jsou mnohé okolnosti různých zákroků
podobné.
Mottem této kategorie by mohl být výrok jednoho našeho respondenta: „Čeká se, aby
se spěchalo, a spěchá se, aby se čekalo.“
Opatření mívá tři fáze, prvotní nadšení (rozpálení, přemýšlí o tom, co se bude dít,
postávání, popocházení), druhá fáze – únava (prvotní vzrušení opadne, poklimbávání, útlum),
třetí fáze – hrr na ně (kaţdý se probudí). O zákroku jako takovém většinou moc nepřemýšlí,
sedí a čekají, a kdyţ dostanou pokyn, rychle se nabudí k akci a vystartují.
Před akcí bývá instruktáţ, kde se velitelé dozvědí důleţité informace, ty pak předají
svým bojovníkům. Akce fotbal například vypadá takto: fanoušci se vyzvednou na nádraţí, jde
se s nimi na stadion, čeká se, aţ skončí fotbal, pak se s nimi zase jde zpátky, v průběhu můţe
být zaveleno k zákroku, dohromady jsou policisté třeba 12 hodin na nohou.
Někdy nedochází k zákroku a dostatečná je demonstrace síly. Tato forma je ale
extrémně náročná pro policisty v protiúderovém kompletu, zvláště pak v letních měsících,
kdy třeba stojí několik hodin ve vedru na slunci.
Určité skupiny se ale jdou vyloţené pobít, potom se velí k zákroku a policisté zasahují.
To vnímají jako ventil svého nabuzení, nárůstu adrenalinu a jsou raději, kdyţ k zákroku
dojde, neţ kdyţ ne.
Dav proti PJ předvádí mnohé – nadává, hází předměty (viz další kapitola), plive na ně.
Dobrý zákrok někteří policisté měří tím, kolikrát si praštili, kolik měli zářezů. Takové
zákroky je rozhodně více baví, protoţe se něco dělo. Kdyţ se stane, ţe se jede mnohokrát na
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podobný zákrok a ani jednou se nic nestane, tak pak to policisty uţ moc nebaví a jsou také
méně benevolentní k protiprávnímu jednání.
Veliké téma je pro policisty velitel – stěţují si na častou neschopnost nebo neochotu
zavelet k zákroku, líčí, ţe někdy dochází ke zmateným přesunům, kdy „…lítáme jak vítr
v bedně, vedení si mnohdy protiřečí…“.
Stane se, ţe jsou proti policistům i občané, kteří se vyskytují na místě. Je to velmi
těţké, kdyţ dochází k tomu, ţe zakročují a obyčejní lidé po nich hází předměty a nadávají jim.
Po zákroku lidé, kteří jsou motivovaní a práce u PJ je zajímá, o tom, co se stalo,
hovoří, vymýšlí, co by šlo udělat lépe. Ti, co jsou tam z donucení nebo pro peníze, cestou
domů spí a o ničem nemluví. Rozdíl mezi těmito skupinami je i patrný v jejich nasazení při
zákroku.
6.4.6.5.

Problémy, se kterými se pořádkové jednotky potýkají

V průběhu ohniskových skupin zmínili účastníci mnoho informací, pro které jsme
stanovili zvláštní kategorii – problémy pořádkových jednotek. Je zřejmé, ţe tyto problémy
policisty velmi trápí. Jistě to má i vliv na jejich nasazení, výkon a motivaci k práci
v pořádkové jednotce. Další kategorií, o které se budeme zmiňovat, jsou stresory, přímo
přítomné při zákroku. Mnohé z těchto, zde nyní zmíněných, problémů, jistě znamenají také
psychickou zátěţ pro policisty, ale nesouvisí přímo s konkrétním zákrokem PJ, proto jsme se
rozhodli tuto kategorii postavit samostatně a nezařadit ji pod stresory při zákroku.
PJ mají celkově pocit, ţe se málo cvičí, ţe je výcvik nedostatečný.
Dalším problémem je to, ţe do PJ přichází nekvalitní lidé (se špatnými osobnostními
vlastnostmi – jsou ustrašení, vzteklí, málo motivovaní prací samotnou). Pokud jsou v PJ lidi,
které práce u PJ baví, pak je jejich nasazení a spolupráce s nimi nesrovnatelná s těmi, kteří
jsou tam z donucení, nebo to dělají jen pro peníze. Členové pořádkových jednotek jsou
nestejnorodí, mají jinou motivaci a prošli jinak náročným výběrem.
Velitelé v PJ jsou často nekvalitní, nejsou dostatečně vycvičení a připravení velet při
zákroku.
Nevyhodnocují se záznamy, ze kterých by se dalo vytěţit mnohé vzhledem ke zlepšení
provádění zákroku do budoucna.
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Fluktuace členů PJ je velkým problémem. Neţ se člen PJ vycvičí, tak to trvá dlouho,
navíc se musí výcvik vţdy přizpůsobovat těm nejméně zkušeným, aby při výcviku stačili, to
znamená, ţe se jednotka jako celek posouvá dál jen pomalu.
Velmi palčivým problémem, který se týká jen krajských, resp. okresních PJ, je ten
fakt, ţe členové PJ sedí tzv. na dvou ţidlích. Jsou zařazení na obvodních odděleních, kde mají
svoji práci. K tomu jsou ještě členy pořádkových jednotek, a pokud jedou na výcvik nebo na
zákrok, nikdo za ně většinou jejich práci (zejména co se týká jim přidělených spisů) neudělá.
Mají tedy velmi náročnou pozici. K tomu se často stává, ţe jim nadřízený nevychází vstříc
v uvolňování na výcviky. „Je smutný, že třeba vedoucí schválně dávaj před výcvikem lidem
noční, tvrděj, že to nemůžou jinak postavit…“
Toto vše se pak promítá do činnosti celé PJ a vhledem k tomu, ţe tyto problémy
policisté PJ proţívají negativně, tak předpokládáme, ţe se zřejmě nejedná o pozitivní dopad
na jejich práci.
6.4.6.6.

Stresory při zákrocích

Zákrok pod jednotným velením je sám o sobě zátěţovou situací. S našimi respondenty
jsme se snaţili na tuto situaci podívat podrobněji a pojmenovat stresory, které se při zákroku
objevují.
Účastníci našich skupin zmínili, ţe stres nevnímají jako čistě negativní záleţitost.
Uvědomují si, ţe je stres můţe stimulovat k většímu výkonu, zvýšit jejich motivaci. Zároveň
toneznamená, kdyţ mluví o stresorech, které je při zákroku provází, ţe je neumí zvládnout.
To, ţe si je uvědomují, je základem pro to, aby s nimi uměli pracovat.
Stresory, které naši respondenti uvedli, zde vyjmenujeme a jen u některých se
rozepíšeme.
-

nasazení jednoho druţstva je výrazně niţší neţ druhého („Bereme stejné peníze,
jsme na stejné lodi, zlobí nás, když někdo jen stojí a nic nedělá.“)

-

přítomnost inspekce

-

jsou chvíle, kdy se nezakročí, ačkoliv je porušován zákon („…když nezakročíme,
tak si lidé řeknou, že se asi může porušovat zákon!“)

-

fluktuace lidí, nováčci v týmu

-

zákrok je ovlivněn politickou mocí
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-

občané bojující proti PJ

-

pocit ohroţení vlastní osoby („to, že někde zůstanu sám v davu“)

-

kontakt s tělesnými tekutinami pachatele, účastníka davu (strach z infekčních
nemocí)

-

nespolupracující občané (pokud je někde uzavřená cesta a oni nechtějí respektovat
zákaz vstupu)

-

dlouhé čekání (odvrací pozornost, psychicky i fyzicky unavuje)

-

nedostatek informací o situaci (nekvalitní informace od operativy, předávání
v helmách obtíţné, předává se jen malá část informací)

-

přítomnost frustrujících činitelů (hlad, ţízeň, horko; ústroj, čtyřicetistupňová
vedra, nezabezpečení základních potřeb, nedostanou napít, pokoţka nedýchá)

-

neprofesionalita velitelů (neumí zavelet k zákroku, zavelí špatně, nedůvěra v něj ze
strany jednotky)

-

násilné jednání účastníků davu (v drtivé většině nelze zasáhnout; páchají
protiprávní jednání, mají zbraně, létají kameny, zápalné lahve)

-

pocit ohroţení kolegů („Jsme tým, nechci, aby se někomu něco stalo!“)

-

pocit zodpovědnosti zvládnout zákrok (aby se to vše zvládlo a nikomu se nejlépe
nic nestalo)

-

přítomnost médií (manipulují realitou, někteří novináři vlezou přímo aţ do
jednotky)

Výsledky ankety
V průběhu ohniskových skupin byla zařazena krátká anketa. Výsledky jsou takové, ţe
na prvním místě z hlediska významnosti stresorů uvedli naši respondenti nedostatek informací
o situaci, na druhém místě dlouhé čekání a na třetím přítomnost frustrujících činitelů (hlad,
ţízeň, horko, ústroj…). Za velmi významné stresory povaţují účastníci ohniskových skupin
také pocit ohroţení zdraví a ţivota kolegů (včetně zranění kolegy), násilné jednání účastníka
davu a nadřízený (jeho neprofesionalita, nezavelení k zákroku, nedůvěra v něj).
Ve všech našich skupinách se ukázaly podobné výsledky. Tyto budou ještě v další
podkapitole porovnány s výsledky výzkumu provedeného na PA ČR.
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6.4.6.7.

Vztahy v jednotce

Podoba vztahů v PJ má jistě významný vliv na provedení zákroku. Tato kategorie se
objevila nově, původně jsme s ní nepočítali.
Naši respondenti uvedli, ţe dobré vztahy a důvěra jsou v takové bojové jednotce velmi
potřebné, protoţe v ostrých zákrocích si „…musíme krýt záda, spoléhat jeden na druhého a
být jako ti mušketýři – jeden za všechny, všichni za jednoho.“
Důleţitá je dobrá vzájemná znalost kvůli odhadu, jak bude kdo reagovat.
Naši respondenti vnímají kolektiv v PJ jako velmi dobrý, ví, ţe se umí navzájem
podpořit. Zajímají je společné věci, jsou stejně naladěni, navzájem se obohacují, často se
schází i mimo PJ, pořádají různé party, ví toho o sobě většinou navzájem mnoho. Coţ vnímají
rozhodně jako prospěšné věci (kvalitně odvedené práci v PJ).
6.4.6.8.

Ostatní činitelé při zákroku

Během policejního opatření se na místě potenciálního zákroku vyskytují kromě
pořádkových jednotek další činitelé. V této podkapitole shrneme, jaké činitele naši
respondenti uvedli, co si o nich myslí a jak vnímají jejich přítomnost při zákroku.
Na místě se pohybuje mnoho policejních sloţek mimo PJ.
Jedná se o: inspekci, kontrolní orgány, operativce ze sluţby kriminální policie a
vyšetřování, jízdní policii, psovody, zásahové jednotky. ZJ má svá specifika, bývají přítomni
při váţnějších akcích kvůli moţné extrémní situaci (ozbrojení účastníci davu noţi, tyčemi
apod.). Většinou bývají naštvaní jako naši respondenti, ţe „jejich práce není sedět v autě a
čumět.“
Mimo policejní sloţky jsou pro PJ významná média. Naši respondenti vnímají velmi
špatně nastavení ţurnalistiky na negativní senzace. Cítí práci médií jako manipulaci s realitou,
manipulaci s občany a zneuţívání získaných informací k politickým účelům. Uţ si na ně ale
policisté dávají pozor, ví, ţe někdy provokují, aby vyvolali senzaci. Záznamy ze zákroků
někdy pořizují i senzace-chtiví občané, kteří je pak dávají na internet. Někteří se dokonce
nazývají občanskými hlídkami.
Dalším významným činitelem při zákroku jsou „normální spoluobčané“, kteří často
práci PJ stěţují, protoţe neuposlechnou pokyny, jsou zvědaví, někdy vyvolají zbytečný
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konflikt. „Rozumný člověk si dá vysvětlit, že tam nemá, co dělat a jde pryč, ale jsou takoví
vrtáci, kteří neposlouchají, co jim říkáme a zbytečně vyvolají konflikt.“
Především při fotbalových utkáních hrají roli pořadatelské agentury a také tzv.
bezpečnostní agentury. Naši respondenti se vyjadřovali o členech těchto skupin s velkým
despektem, prý se jedná o boxery, jedince s kriminální minulostí, jsou to brigádníci, často
málo vycvičení a nemají vhodné osobnostní předpoklady k tomu, aby situaci dobře zvládli.
Policisté PJ někdy musí odvézt pořadateli potlučeného fanouška, coţ pak vypadá, jako ţe mu
to způsobili sami policisté.
Při větších zákrocích jsou nasazovány pořádkové jednotky z různých krajů, a to pak
často činí potíţe, protoţe mezi těmito jednotkami panuje určitá rivalita a také nebývají dobře
společně secvičení. Stává se, ţe např. na SPJ jezdí velitelé PJ na stáţ, ale tak se děje spíše
výjimečně.
Jako poslední v této kapitole zmíníme antikonfliktní tým, na který jsme se záměrně
v kaţdé skupině ptali. Vţdy se nám dostalo bohatých odpovědí, které jsou si velmi podobné
ve všech skupinách. Důvody, proč je AKT nasazován, není policistům PJ zřejmý. Především
ale nejsou přesvědčeni o efektivitě zákroku. Vnímají AKT, ţe jim přidělává práci, protoţe na
ně PJ musí dávat pozor a kdyby se jim mělo něco stát, je povinností PJ členy AKT
z nebezpečí dostat. Respondenti mají pochybnosti o kvalitách členů AKT, i přestoţe vědí, ţe
podstupují náročný výcvik. Vnímají AKT jako politickou věc, jeţ přišla do naší země pozdě.
Vzájemná spolupráce mezi PJ a AKT je malá, navzájem si nevyměňují při zákroku informace.
Policisté PJ vidí, ţe člen AKT má intercom v uchu, chodí si ve vestičce, tváří se velmi
důleţitě, ale efekt je těţko viditelný. Navíc situaci činí ještě méně přehlednou. Ve směru
k AKT mají celkově rozporuplné pocity. „Cíl máme asi stejný, ale jedem po úplně jiný
koleji.“ Pokud se účastníci davu chtějí poprat, tak se poperou. „Nemá cenu dávat AKT tam,
kde to vyloženě smrdí.“ Respondenti jsou toho názoru, ţe má význam posílat AKT na
poklidnější koncerty a demonstrace, ale na fotbaly, skiny, anarchisty nikoliv.
6.4.6.9.

Důvody selhání policistů

Proč dochází k neadekvátním zákrokům policistů? K takovým zákrokům, kdy je
agresivita policistů hodnocená jako nepřiměřená dané situaci. Sami policisté na to mají různé
názory.
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Je potřeba v první řadě zmínit to, ţe nepřiměřenost zákroku vnímají v rovině
jednotlivců. Nesetkávají se s tím v rovině jednotky, zřejmě i proto, ţe kdyţ uţ se velitelé
rozhodnou k zákroku, tak bývá opodstatněný.
Velmi časté je, ţe hlavní příčinou je potřeba uvolnění napětí, povolení ventilu. Po
obrovském nabuzení vnímají tuto moţnost uvolnění jako velmi potřebnou, a pokud např.
velitel nezavelí k zákroku nebo se opakovaně někam jezdí a ještě se nezakročilo, tak se můţe
stát, ţe uţ se ventil uvolní sám a dojde k nekontrolovanému výbuchu.
Stává se také, ţe se policisté chtějí ukázat, předvést, upozornit na sebe s cílem
posunout se třeba na lepší místo v jednotce, ale přeţenou to a zachovají se příliš agresivně a
neadekvátně dané situaci.
Jako významný důvod vidí policisté i málo zkušeností a nedostatečnou připravenost
některých policistů. Ti, co jsou hůře vycvičení, nejsou natolik schopni korigovat své emoce.
Pokud se do náročné situace dostane nevycvičený policista, s nedostatkem zkušeností, je větší
pravděpodobnost, ţe situaci dobře nezvládne.
Uvádí také, ţe ne kaţdý policista „na to má“, to znamená, ţe pochybují o jeho
dostatečných osobnostních předpokladech. Někteří policisté jsou méně vyrovnaní, více
vzteklí a méně odolní vůči stresu, potom se u takových můţe stát, ţe situaci nezvládnou a
provedou neadekvátní zákrok.
Jakmile dojde jednání účastníků akce za určitou mez, můţe dojít k agresivnímu
zákroku ze strany jednotlivců (členů PJ). Toto jednání účastníků můţe mít podobu páchání
právních deliktů, nadávání na policisty, řevu a plivání na policisty, házení předmětů, polévání
pivem apod.
Velká shoda panovala v tom, ţe policista vydrţí hodně, ale pokud dojde k souhře příliš
mnoho stresujících faktorů v jednu chvíli, je velmi těţké situaci zvládnout a zachovat se
adekvátně. Uváděli nejčastěji kombinaci těchto stresorů – oblečení v ústroji ve velikém teplu,
dlouhé čekání, nedostatek potřebných informací, bez jídla a pití, bez moţnosti vystřídání,
vykonání potřeby apod. Pokud k tomu nakonec přijde ještě provokace od někoho z davu,
např. v podobě „Hele, kámo, já Tě platím ze svejch daní, dej mi napít, je mi vedro…“, potom
se stává, ţe uţ to vlivem těchto událostí policista nevydrţí a na účastníka akce tzv. vyletí. Ve
chvíli, kdy uţ se vedro, ţízeň, hlad a další potřeby nedají vydrţet, tak se můţe stát, ţe
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policista zakročí, ne zcela adekvátně, aby uţ se ze zákroku dostal. Platí totiţ, ţe pokud
policista proti někomu zakročí, uţ v zákroku nepokračuje.
„Více faktorů, vše se nakupí, pak hladina přeteče, poslední kapička kápne a pak už
stačí jen malinko a policisté vytečou.“ „… navíc, dlouhé čekání je opravdu strašně únavné.
Po deseti hodinách čekání už prostě lidé nereagují zcela standardně.“
Důvod, proč dochází k neadekvátnímu zákroku, spatřují také v tom, ţe neustále se
cvičí, ale ostrý zákrok nepřichází, adrenalin roste, a pak ve chvíli, která ještě není úplně
vhodná, zakročí, protoţe uţ to nemůţou vydrţet, uţ se na to totiţ moc těší.
Jako velmi významný vidí policisté strach o svůj ţivot a zdraví a o ţivot a zdraví
kolegů. Pokud je strach velký, jedná i dobře vycvičený policista nepředvídatelně a ne tak, jak
má naučeno. Jakmile je ale zraněn kolega, tak pak policisty nic neudrţí, „…i kdyby na té
louce stál tank, tak ho ty kluci z tý louky vytlačí.“ Proto platí, ţe pokud je někdo z druţstva
zraněn, pak je toto druţstvo vyřazeno z akce, aby se zabránilo odvetě a nepřiměřenému
zákroku.
6.4.6.10. Návrhy na zlepšení
V průběhu ohniskových skupin účastníci zmiňovali různé náměty, které by dle jejich
názoru mohly zkvalitnit práci pořádkových jednotek. Samostatně jsme o této kategorii
neuvaţovali, ale ukázalo se, ţe různé návrhy zaznívají v průběhu skupin relativně často, proto
jsme se nakonec rozhodli je zde shrnout.
Pořádkovým jednotkám by prospěla větší péče od vedení, lepší přístup zejména
v oblasti zaopatření policistů při zákrocích (dostatek odpočinku – střídání druţstev, přestávky,
zajištění základních potřeb – jídlo, pití, toalety). S tím se pojí i větší uznání práce policistů
z PJ, jeţ by mohla být také náleţitě oceněna (např. rituálem předávání medailí nebo
vyznamenání).
Zlepšení kvality zákroku je odvislé od dobrého výcviku, je ho tedy třeba hodně a
kvalitního. Co se týče kvality, platí to i pro členy PJ. Zda má uchazeč o práci u PJ vhodné
osobnostní předpoklady, by měl posoudit policejní psycholog v rámci vstupních
psychologických vyšetření.
Do pořádkových jednotek by se nemělo velet z donucení, protoţe potom nepodávají
takoví policisté kvalitní výkon.
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Sníţit fluktuaci členů PJ. Pochopit, ţe chvíli trvá, neţ někoho k práci v PJ vychovám a
vycvičím „není to kus za kus, nejsme univerzální vojáci, máme svojí specializaci.“
Měl by se provádět rozbor natočených záznamů, víc by se měli hodnotit jednotlivé
akce, zejména ty náročnější a problémovější.
Označit helmy nějakými značkami, aby se velitel lépe orientoval, kteří jsou jeho
bojovníci, protoţe „všichni jsou stejní, v černých hadrech, mají na sobě helmu se štítem dole
a jediné, co je odlišuje je číslo na helmě. Ve stresu ale člověk nemá úplně myšlenky na to,
jestli je na helmě L043 nebo co.“
Lépe prodávat policejní práci do médií, být více proaktivní. To předpokládá nejen
zlepšení práce a větší angaţovanost policejních mluvčích, ale hlavně aktivitu velitelů opatření,
např. ve smyslu uspořádání tiskové konference před a po akci.
Význam by jistě měla i větší spolupráce mezi PJ a AKT.
6.4.7. Shrnutí
Vybrat to nejdůleţitější z výše popsaných výsledků výzkumu je velmi obtíţné. Přesto
se pokusíme o shrnutí. V úvodu k tomuto shrnutí vnímáme jako nutnost uvést, ţe zde zmíněné
poznatky vychází pouze z názorů členů pořádkových jednotek, které jsme získali pomocí
námi provedených ohniskových skupin.
Důvody ke vstupu k policii byly různé, ale motivace a důvody ke vstupu
k pořádkovým jednotkám jiţ podobné. Roli hrálo: doporučení přátel, moţnost sportovat,
naučit se něco nového. U krajských, resp. okresních PJ byli policisté často veleni k PJ
rozkazem. U SPJ se jednalo ještě o vliv lepších platových podmínek. Nyní je drţí u PJ dobrý
kolektiv, zajímavá práce a to, ţe jsou určitými specialisty.
Během běţného dne u PJ, kdy nejsou nikde na opatření, se především cvičí, a to
zlepšuje secvičení jednotky, taktiku zákroků, buduje se fyzická kondice, pečuje se o svěřené
prostředky, někdy se provádí i teoretická příprava. Výcvik mají policisté velmi rádi, někdy i
raději neţ samotné opatření, protoţe tam mnoho času tráví čekáním a to nevnímají jako
efektivní vyuţití času.
To, na jaký typ opatření se jede, proti komu se bude zakročovat, je policistům vesměs
jedno. Pokud by si měli vybrat, tak raději fotbaloví fanoušci neţ hokejoví, protoţe hokejoví
jsou moc klidní; raději skiny neţ anarchisty, protoţe skini si většinou nestěţují na postup
92

policie. Jako nejhorší vnímají zákroky proti „smaţkám“, např. při streetparty nebo na
Czechtecích, protoţe při takových zákrocích panuje velký chaos. Policisté PJ si jsou vědomi
politického vlivu na to, proti komu a zda vůbec se zakročí. Jsou ale zvyklí poslouchat
rozkazy, a ačkoliv se s rozhodnutím ne vţdy ztotoţňují, jsou profesionálové a chovají se
podle toho – rozkazy uposlechnou.
Policisté PJ jsou rádi, kdyţ na opatření dojde k zákroku, protoţe se něco děje a není to
jen o nudě a čekání. Kaţdý zákrok je jiný, ale má podobný rámec průběhu – instruktáţ,
čekání, v první fázi vzrušení, pak útlum a nakonec akce („hrr na ně“). Často se při opatření
jedná o demonstraci síly (policisté někdy stojí v protiúderovém kompletu), coţ je moţná
důleţité, ale velmi vyčerpávající.
Problémy PJ tkví v nedostatečném výcviku, v tom, ţe ne všichni zařazení lidé jsou
dostatečně kvalitní, ve velké fluktuaci a u krajských resp. okresních jednotek v tom, ţe
policisté tzv. „sedí na dvou ţidlích“, protoţe jejich prací není jen PJ, ale i práce na obvodním
oddělení.
Jako stresory PJ při zákroku jsou nejčastěji uváděny nedostatek informací o situaci,
dlouhé čekání, přítomnost frustrujících činitelů a další. Stresory policisté nevnímají jen
negativně, ale i jako stimulaci k lepšímu výkonu.
Vztahy v PJ jsou ve velké míře dobré, hovoří o dobrém kolektivu, o vzájemné důvěře
a hluboké vzájemné znalosti, coţ má pozitivní vliv na provedení zákroku.
Mezi ostatní činitele přítomné při zákroku patří jiné policejní sloţky, média, občané,
bezpečnostní agentury, pořadatelé a další. Někteří představují pro policisty také významné
stresory. S mnoha policejními sloţkami PJ spolupracují, ale vnímají někdy tuto spolupráci
jako nedostatečnou a byli by rádi, kdyby byla větší, protoţe by to pak mohlo pozitivně
ovlivnit průběh zákroku.
Jako poslední uvádíme důvody selhání policistů při zákroku, jak na to nahlíţejí
policisté PJ sami. Neadekvátní agresivní zákrok, který je nepřiměřený, je většinou věcí
jednotlivců, ne celé jednotky. Hlavní důvody těchto excesů vidí sami policisté v tom, ţe se
objevuje strach o vlastní ţivot, o ţivot kolegů nebo dojde ke zranění kolegy. Vliv mají také
nedostatečné osobnostní vlohy a příliš mnoho negativních stresorů najednou. K excesům
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dochází také proto, ţe se někteří policisté chtějí předvést nebo potřebují uvolnit ventil svému
naakumulovanému napětí.

6.5.

Porovnání s výzkumem na PA ČR
Námi zjištěné skutečnosti jsme se rozhodli srovnat s výsledky výzkumu prováděného

na PAČR. Porovnávat budeme pouze dvě kategorie výsledků, a sice velikost stresorů a
důvody selhání policistů. Ostatní výsledky, týkající se myšlenek a pocitů před, během a po
zákroku, nebo dostatku kvalitních informací o subjektech, proti kterým se bude zasahovat,
případně výsledků ohledně obav před zákrokem zřejmě porovnat nemůţeme, protoţe v našem
výzkumu jsme se nedostali k tolika datům týkajících se těchto témat, abychom mohli provést
srovnání. Jedině snad můţeme poukázat na dvě věci – na to, ţe nedostatek informací byl
častým tématem ohniskových skupin, ale v souvislosti s průběhem zákroku, nikoliv
v souvislosti s informacemi o subjektech, proti kterým se zasahuje; a pak můţeme ještě
souhlasit s tím, ţe obavy o zdraví a ţivot svůj a kolegů vnímají naši respondenti také velmi
silně, protoţe to pro ně představuje silný stresor při zákroku.
Co se týká stresorů při zákroku jako takových, výsledkem dotazníkového šetření na
PAČR bylo, ţe největším stresorem je pro policisty nedostatek informací. Toto koresponduje
s naším zjištěním. Dále na PA ČR zjistili, ţe silným stresorem je postupně zranění vlastní
nebo kolegů, pocit ohroţení kolegů, přítomnost frustrujících činitelů (ţízeň, horko, hlad,
ústroj…), dlouhé čekání a další. V porovnání s našimi výsledky můţeme konstatovat, ţe jsme
dospěli ke skoro stejným výsledkům.
Za hlavní příčinu agresivního jednání policistů při zákrocích proti davům povaţují
policisté dle výsledků dotazníkového šetření na PA ČR špatné, nejasné velení (nekompetenci
velitelů, neprofesionalitu, zmatenost…). Naši respondenti jistě hovořili o tom, ţe je pro ně
významným stresorem nekompetentnost jejich velitelů, především to, ţe nevelí k zákroku,
kdyţ by měli. Dle našeho posouzení ale jako hlavní příčinu vnímají naakumulování napětí a
přítomnosti velkého počtu stresorů v jedné chvíli, přičemţ ventilace napětí proběhne právě
cestou nepřiměřeného zákroku. Dále uvádí na druhém místě respondenti výzkumu na PA ČR
negativní osobnostní dispozice, na třetím místě zvyšování sebevědomí a na čtvrtém
nepřipravenost. O nevhodnosti některých členů PJ a nedostatečnosti výcviku hovořili i naši
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respondenti, můţeme tedy říci, ţe zde se naše výsledky významně nerozcházejí. Ne výrazně,
ale přece, zmínili naši respondenti také snahu některých členů PJ předvést se, coţ by
odpovídalo u výzkumu PAČR kategorii uvedené na třetím místě. Respondenti výzkumu na
PA ČR také uváděli, ţe důvodem selhání policistů je agrese účastníků, stres obecně a
přítomnost frustrujících činitelů. Dále uţ nebudeme námi zjištěné skutečnosti s těmito
výsledky porovnávat. Je zřejmé, ţe respondenti obou výzkumů se z větší části shodují,
ačkoliv nějaké odlišnosti jsme zaznamenali (především co se týká hlavní příčiny selhání
policistů).
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7. ANALÝZA

POLICEJNÍCH

VIDEOZÁZNAMŮ

Z AKCÍ

POŘÁDKOVÝCH JEDNOTEK
Na počátku této práce stála myšlenka uchopit psychologickou problematiku zákroků
pořádkových jednotek pomocí obsahové analýzy videozáznamů. V té době jsme měli jiţ
některé záznamy k dispozici a věřili jsme, ţe jich ještě pár dokáţeme získat. Dostat se
k policejním záznamům je pochopitelně velmi obtíţné. Nakonec jsme získali celkem 20
záznamů z různých cvičení, ale i z ostrých akcí, které jsme chtěli podrobit analýze. Po bliţším
seznámení s těmito materiály jsme bohuţel museli od našeho záměru upustit. Nechtěli jsme se
ovšem vzdát tématu zákroku pořádkových jednotek. Rozhodli jsme se tedy pro jinou metodu
zisku dat. Jednalo se o metodu ohniskových skupin, o jejímţ postupu a výsledcích jsme psali
v předchozí části práce.
Policejní záznamy jsme pro náš výzkum nemohli pouţít z několika důvodů.
Nejzávaţnějším důvodem bylo to, ţe informační (vypovídající) hodnota záznamů na
provedení kvalitní obsahové analýzy nebyla dostačující. Policisté na záznamech jsou oblečeni
v protiúderových kompletech, coţ znemoţňuje pozorování jakýchkoliv neverbálních projevů
(gesta, mimika, postoj apod.). Zvuky z míst zákroků byly velmi nekvalitní a pochopitelně, i
přes veškerou snahu dokumentaristů zachytit co nejvíce, není moţné zaznamenat např.
komunikaci mezi členy jednotky, předávání informací a rozkazů ve velení přes vysílačky
apod. Mnohdy jsme také neznali souvislosti natočeného zákroku, a nerozuměli jsme tedy
přesně postupu policistů PJ. Navíc byla rozdílnost jednotlivých záznamů tak zásadní, ţe
bychom si velmi obtíţně (moţná by to ani nebylo moţné) stanovovali kategorie, které by se
v záznamech opakovaly, a s nimiţ bychom mohli následně pracovat. Analýza takových
záznamů by byla navíc velmi obtíţná, protoţe mnoho informací bychom si mohli nesprávně
dovodit, a ve výsledku pracovat se záznamy zavádějícím způsobem. Problematické by bylo
také zveřejnění policejních záznamů, coţ bychom do jisté míry museli učinit.

Získané záznamy jsme se ale přeci jen rozhodli pro účel naší práce vyuţít. Slouţí nám
pro ilustraci některých skutečností, které zmínili policisté během ohniskových skupin.
S tímto záměrem jsme vybrali tři akce pořádkových jednotek: cvičení v Milovicích,
nasazení na koncertu příznivců hnutí skinheads a zákrok při Czechteku 2005. Z policejních
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záznamů jsme zhotovili snímky, které jsme chronologicky seřadili, aby bylo moţné za nimi
spatřovat děj.
U kaţdé události je nejdříve nastíněno, o jakou akci se jednalo, dále je vloţena krátká
analýza dění na snímcích v návaznosti na výsledky našeho výzkumu, a poté následují snímky
s popiskami.
Cílem této kapitoly je za pomoci policejních záznamů ilustrovat, ţe mnohé, o čem
policisté během ohniskových skupin hovořili, se tak skutečně děje.

7.1.

Extrem 2008
Na konci května roku 2008 (28. – 29. 5.) se v bývalém vojenském prostoru Milovice

uskutečnilo součinnostní cvičení pořádkových jednotek policie. Hlavním cílem cvičení bylo
ověření schopnosti součinnosti při provádění policejních akcí a opatření k zajištění vnitřního
pořádku a bezpečnosti v souvislosti s pořádáním extremistických shromáţdění. Cvičení se
zúčastnili i vojáci Armády ČR, hasiči, zdravotníci a pozorovatelé (např. média).
Základem scénáře cvičení bylo setkání extremistů spojené s konáním koncertu. Souběţně
s tím probíhalo protestní shromáţdění a pochod odpůrců extremistů. Během pochodu a
shromáţdění docházelo k protiprávnímu jednání účastníků (z obou táborů) a k násilným
střetům s policisty (Kubalák, 2008).

Těchto 12 snímků nám ilustruje, jak probíhá cvičení pořádkových jednotek. Kromě
spolupráce pořádkových jednotek mezi sebou dochází také ke kooperaci s policisty z jízdní
policie a s psovody. O spolupráci s těmito sloţkami policie mluvili během ohniskových
skupin naši respondenti. Výcvik se snaţí vycházet z potřeb aktuální situace (extremistická
setkání se v posledních letech uskutečňují relativně často) a policisté se na něm mohou mnohé
naučit. O potřebnosti výcviku se často naši respondenti zmiňovali.
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Obr. M1: Shromáţdění extremistů

Obr. M2: Připravené pořádkové jednotky

Obr. M3: Příchod (zprava) některých
extremistů k nastoupeným druţstvům PJ

Obr. M4: Nastoupená PJ (blokování
komunikace)

Obr. M5: Skupina extremistů (vlevo) proti PJ

Obr. M6: Střet extremistů (zády) s PJ
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Obr. M7: Výzva velitele k rozchodu extremistů

Obr. M8: Policista zakročil proti jednomu
z extremistů

Obr. M9: Nastoupené PJ s obrněným
transportérem a vodním stříkačem

Obr. M10: Druţstvo PJ na postupu

Obr. M11: Policejní psovodi na cvičení

Obr. M12: Postup oddílu jízdní policie s
PJ
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7.2.

Nasazení na hudební produkci v Nových Hamrech, listopad 2007
Ve večerních hodinách v sobotu 3. 11. 2007 proběhlo setkání příznivců hnutí

skinheads s následným koncertem v obci Nové Hamry na Karlovarsku. K zákroku bylo
přistoupeno kvůli hudební produkci, kapela zahrála skladbu s antisemitským textem. Při
provádění zákroku došlo ze strany skinheads k opakovaným útokům na zakročující policisty
(házení sklenic, stolů) (Týmlová, 2007).

Obr. NH1: Příchod na místo a čekání

Obr. NH2: Čekání pokračuje

Obr. NH3: Vstup do objektu

Obr. NH4: PJ se kryje před házenými
sklenicemi a jinými předměty
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Obr. NH5: Někteří členové PJ čekají venku
(slyší, co se uvnitř děje, ale nemohou
zasáhnout, víc se dovnitř nevejde)
(časomíra neodpovídá reálné situaci,
jedná se o záznam z více kamer)

Obr. NH6: Zákrok končí, policisté právě
hlídají příznivce hnutí skinheads
(leţí na zemi před policisty s rukama za
hlavou)

Obr. NH7: Účastníci akce na zemi

Obr. NH8: Vyvádění účastníků ze sálu

Obr. NH9: Před budovou – odchod účastníků

Obr. NH10: Kontrola odcházejících
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Na záznamu z akce v Nových Hamrech je zejména důleţité povšimnout si délky doby čekání,
a to jak před začátkem, tak během akce, kdy část jednotky stála před budovou (bez moţnosti
se aktivně podílet na dění uvnitř). Zaváţné bylo také agresivní jednání příznivců hnutí
skinheads, kteří házeli po policistech při vstupu různé předměty. Toto uvedli naši respondenti
na prvních místech v ţebříčku stresorů při zákroku.

7.3.

Czechtek 2005
Ve dnech 29. a 30. července 2005 proběhl u Mlýnce na Tachovsku v západních

Čechách tzv. Czechtek. Příznivci freetekno scény se sjeli na louky nedaleko exitu 136 dálnice
D8. Řádně pronajatá byla pouze část louky, na které se festival techno hudby konal.
Nebudeme se zde zabývat hodnocením adekvátnosti zákroku, protoţe se jedná o věc spornou,
právně a politicky choulostivou a z hlediska hodnocení obtíţnou. Není cílem této práce soudit
zákrok policie při Czechteku 2005, ale zaměřit se na psychologické aspekty dané situace.
Pomocí následujícíh snímků a jejich popisků se pokusíme ilustrovat situaci z pohledu
policistů pořádkových jednotek.
Stručně k průběhu akce ještě uvádíme: policejní síly byly povolány v pátek 29. 7., kdy
se na místo akce začali sjíţdět příznivci techna. Policisté strávili na místě skoro dva dny,
během nichţ došlo k zákrokům, a to první den na dálnici a sjezdu z ní a druhý den na louce,
kde Czechtek probíhal.
U snímků je moţné si v dolním okraji všimnout datum a čas natáčení. Z těchto údajů je
zřejmé, ţe policisté byli na místě velmi dlouho. První den bylo přes 30°C, členové PJ byli
celou dobu v černé protiúderové ústroji. Strávili noc v policejních vozech. Druhý den
odpoledne došlo k zákroku. Při něm házeli na policisty technaři různé předměty – kameny,
větve, trubky, házeli dýmovnice. Někteří policisté byli zraněni. K večeru druhého dne začalo
po celém dnu tepla a slunce pršet, ochladilo se a zákrok pokračoval ještě do pozdních nočních
hodin. O horku, dlouhém čekání na zákrok, agresivních projevech účastníků hovořili během
ohniskových skupin mnohokrát naši respondenti, nejčastěji ve smyslu stresorů při zákroku.
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Obr. C1: Započalo rozmísťování sil
a prostředků PČR

Obr. C2: PJ je připravena vytlačit vozy a
technaře z dálnice

Obr. C3: Zákrok PJ proti technařům na dálnici

Obr. C4: Pohled na louku – vlevo černá
linie PJ, vpravo účastníci technoparty

Obr. C5: Účastníci provokují policisty
(slovně, fotí si je apod.)

Obr. C6: Vhození dýmovnice do řad
policistů
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Obr. C7: Za doprovodu gest a pokřiku
odvádí kolegové zraněného policistu

Obr. C8: Ošetřování zraněného za
přítomnosti fotících novinářů

Obr. C9: PJ postupuje do centra louky k
soundsystémům

Obr. C10: Házení klacků a vyhroţování
trubkou

Obr. C11: Napadání policistů

Obr. C13: Končí odpolední zákrok,
policisté jsou na konci uţ z větší části
vyklizené louky; začíná pršet. Čeká je
ještě několik hodin venku a další zákrok.

Pozn. Všechny snímky pochází z vnitřních policejních videozáznamů.
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8. DISKUZE
Na zákroky pořádkových jednotek policie můţeme nahlíţet z pohledu psychologie
jistě podrobněji, neţ jsme učinili v naší práci. Teoretická východiska, která jsme zmínili
v první části práce, nejsou úplným výčtem psychologických témat, jeţ by se dala
k problematice zákroku pořádkových jednotek vztáhnout. Uvědomujeme si, ţe bychom mohli
do naší práce zařadit např. část věnovanou skupinovým procesům, sociálnímu klimatu ve
skupině nebo sociálním rolím. Tato další témata by mohla být pro tuto problematiku také
přínosná, ale vzhledem k charakteru naší práce nebylo moţné se všemi zabývat. Věříme ale,
ţe témata, kterým jsme se rozhodli věnovat (sociální konflikty, agrese a násilí, stres, davové
chování), jsou z hlediska zákroku pořádkových jednotek klíčová.
Víme, ţe jsme nezmínili také všechny případy davového chování, jeţ jsou z pohledu
policie relevantní. Snaţili jsme se však vybrat ty, které jsou charakteristické častou
přítomností pořádkových jednotek a ty, které se opakují nebo vzbuzují v poslední době větší
pozornost veřejnosti.
Kapitolu o policii a jejích sloţkách přítomných na místě zákroku pořádkových
jednotek jsme zaměřili na ty z našeho pohledu nejvýznamnější. Nejedná se o kompletní výčet.
Původně jsme zamýšleli pojednat více i o činitelích přítomných na místě zákroku, které
k policii nepatří, ale nakonec jsme od našeho záměru ustoupili. Důvodem bylo to, ţe naše
práce je zaměřena především na policii, a proto jsme se rozhodli zabývat pouze policejními
sloţkami.

Naše téma se úzce týká policejní práce a zabývá se jí do hloubky. Z toho důvodu je
zřejmé, ţe validní data se dají získat pouze z policejního prostředí samého, navíc nejlépe
přímo od členů pořádkových jednotek. Naštěstí se nám záměr pracovat přímo s policisty
pořádkových jednotek podařil. Uvědomujeme si, ţe jejich výběr nebyl zcela náhodný, naši
respondenti byli osloveni díky osobním vazbám autorky na policii. Přesto jsme se snaţili o co
největší moţnou pestrost, proto našimi respondenty byli jak řadoví bojovníci, tak velitelé
druţstev, velitelé jednotek, ale i instruktoři výcviku.
Data pro náš výzkum jsme se rozhodli získat pomocí metody ohniskových skupin.
Jako kaţdá, má i tato námi zvolená metoda, svá úskalí. Ohniskové skupiny jsme zvolili proto,
105

ţe tato metoda umoţňuje získat velký počet dat za relativně krátký čas. Druhou moţností bylo
provést hloubkové rozhovory, ale tuto cestu jsme zavrhli především z důvodu velké časové
náročnosti. Nejednalo se ani tak o nás, ale o policisty, které by takto postupně jejich nadřízený
zřejmě neuvolňoval. Z tohoto důvodu bylo daleko jednodušší uvolnit skupinu policistů na
hodinu a půl, neţ jednotlivé policisty zvlášť. Metodu zisku dat pomocí dotazníku jsme také
odmítli, protoţe povaţujeme za nenahraditelný osobní kontakt s respondentem. Kromě toho
jsme věděli, ţe podobný výzkum byl proveden v nedávné době na Policejní akademii ČR.
Ohniskové skupiny se často srovnávají s individuálním interview. Oproti rozhovoru
mají však tu výhodu, ţe projev účastníků je facilitován projevem ostatních. To znamená, ţe
mnohdy mohou respondenti uvést více skutečností, neţ by uvedli, pokud by mluvili o daných
tématech sami v rozhovoru s výzkumníkem. Je pravdou, ţe kromě facilitace se mohou objevit
i jiné skupinové procesy, jako sociální lenivost, zahálka, a to v té podobě, ţe respondenti
nemusí mít potřebu se vyjádřit, kdyţ danou informaci uţ některý kolega uvedl (ačkoliv třeba
jen zčásti a se vším nemusí stoprocentně souhlasit). Zároveň můţe hrát roli i konformita se
skupinou, to znamená, ţe se v rámci vyjádření názorů ve skupině účastníci nechtějí příliš
odlišně projevovat, a to z rozličných důvodů, např. proto, aby je skupina nezatratila. V rámci
skupinové diskuze se také mohou respondenti před ostatními za některé skutečnosti stydět,
proto je raději neuvedou (v individuálním interview by je třeba uvedli). Stejně tak ale můţe
platit, ţe pokud se jedná o věc, kterou by neuvedli sami ani v rozhovoru a v rámci ohniskové
skupiny taková věc zazní, nemusí mít jiţ takový ostych o ní hovořit.
Námi zvolený typ polostrukturované ohniskové skupiny má jisté problematické
aspekty. Ačkoliv jsou předem připravená témata a okruhy otázek k nim, není jim věnována
stejná pozornost. To, kolik údajů se k jednotlivým tématům získá, záleţí na respondentech
samých. Moderátor skupiny jim dává určitou volnost. Činí tak mimo jiné i proto, ţe díky
volnější formě vyjádření účastníků panuje ve skupině uvolněná přátelská atmosféra, která je
velmi důleţitá proto, aby se respondenti byli ochotní vyjádřit ke všem, i k těm obtíţnějším,
tématům. Ochota respondentů hovořit pro nás byla důleţitější neţ striktně daný průběh
skupiny. Přesto věříme, ţe výstupy ze všech ohniskových skupin jsou stejně kvalitní.
Uskutečnili jsme celkem čtyři ohniskové skupiny. Tento počet vnímáme jako
dostatečný. Miovský uvádí jako minimální počet tři ohniskové skupiny, pokud se jedná o
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dominantní metodu sběru dat. Počet účastníků ve skupinách nebyl menší neţ pět a větší neţ
šest. Stejný autor uvádí, ţe ideální počet účastníků je 6-10, přičemţ minimální počet jsou čtyři
účastníci. Nám se počet respondentů kolem šesti velmi osvědčil. Téměř se nám nestávalo, aby
mluvilo více lidí najednou nebo aby se tvořili menší samostatně hovořící skupinky, jak se
často děje při vysokém počtu účastníků.
Obvyklým způsobem zachycení průběhu ohniskové skupiny je videozáznam. Obávali
jsme se, aby policisté vůbec s nějakou formou záznamu souhlasili, proto jsme raději zvolili
audiozáznam. I tak jsme měli u některých skupin v počáteční fázi problémy, aby se
záznamem účastníci souhlasili. Domníváme se, ţe v případě videozáznamu by problémy byly
ještě větší. Pro naše účely nakonec audiozáznam zcela postačil.

Porovnání našich a výsledků výzkumu dotazníkového šetření na PAČR je diskutabilní.
Problém se asi netýká odlišnosti respondentů, protoţe v obou výzkumech byli respondenty
pouze členové pořádkových jednotek, spíš se jedná o druh získaných dat. Jsme si vědomi
toho, ţe jde o kvalitativně jiný druh informací. Z dotazníků a ohniskových skupin je cesta
k datům odlišná. Víme, ţe pokud bychom se cíleně ptali kaţdého jednoho člena našich
ohniskových skupin, jak by odpověděl na dané otázky, mohly by být výsledky jiné. Data
z ohniskových skupin jsou ale jiného druhu, výstupem bývá nejčastěji konsenzus skupiny,
který je ovšem ovlivněn skupinovými procesy. Je moţné, ţe pokud bychom se ptali
individuálně (jak tomu např. v dotazníkovém šetření je), tak by výsledky byly jiné. Zvláště je
těţké posoudit, co naši respondenti vnímají postupně za nejvýznamnější skutečnost, protoţe
takto jsme se jich např. u důvodu selhání policistů netázali. Při srovnávání výsledků tudíţ
musíme učinit odborný odhad, vyhodnotit na základě všech přístupných informací, jaký
význam přisuzují tomu kterému postoji, názoru naši respondenti a následně tento náš odhad
pouţít k porovnání. Jistě není tento postup ideální, ale pro nás byl nakonec jediný moţný.
Některé výsledky výzkumu na PAČR, o kterých jsme si původně mysleli, ţe budeme také
moci srovnat s našimi, nakonec analýze podrobeny být nemohly, protoţe v průběhu
ohniskových skupin byla daná témata zmíněna jen okrajově a my jsme se jiţ u nich
neodvaţovali sami dovodit, jak významné pro naše respondenty jsou.
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ZÁVĚR
Tato diplomová práce se zabývala psychologickými aspekty zákroku pořádkových
jednotek Policie České republiky.
Nejdříve se jsme se zaměřili na teoretické vymezení psychologických témat, která jsou
pro zákroky PJ klíčová. Jednalo se o sociální konflikty (jejich příčiny a moţnosti řešení), o
agresi a násilí (vymezeny byly typy a druhy agrese a různé teorie vysvětlující vznik
agresivního chování). Dále jsme se v teoretické části věnovali problematice stresu, a to jak
obecně (vymezení pojmu, zvládání zátěţe, techniky zvládání stresu), tak se zaměřením na
policii (stresory v policejní práci a systém péče o policisty). Posledním tématem mezi
teoretickými východisky bylo davové chování, na které bylo nahlíţeno z historické
perspektivy. Pojednali jsme o mnohých autorech, kteří se tímto tématem zabývali.
Druhá kapitola přiblíţila specifické případy davového chování významné z hlediska
policejní praxe. Konkrétně se jednalo o divácké sportovní násilí, demonstrace a masové
hudební produkce.
Jako poslední v teoretické části byla zařazena kapitola třetí zabývající se policejními
sloţkami na místě zákroku pořádkových jednotek. Kromě samotných pořádkových jednotek
byly zmíněny antikonfliktní týmy, oddíly jízdní policie, zásahové jednotky a stručně i některé
další sloţky. Policejní práci s davem a jejím psychologickým souvislostem byl věnován konec
této kapitoly, kde byla uvedena také některá doporučení pro práci s davem
Empirická část práce se skládala ze tří hlavních oblastí. První byla analýza tematicky
příbuzného výzkumu konaného na PA ČR (dotazníkové šetření mezi policisty pořádkových
jednotek). Následoval podrobný popis našeho výzkumu, který jsme provedli metodou
ohniskových skupin se členy pořádkových jednotek. Výstupem byly mnohé zajímavé
informace, rozčleněné do deseti kategorií. Ty nejvýznamnější jsme uvedli přehledně
v kapitole s názvem Shrnutí výsledků. Nakonec bylo zařazeno srovnání obou výzkumů.
Z výsledků vyplynulo, ţe se zásadně neliší. Na konec empirické části jsme vloţili kapitolu
věnovanou policejním záznamům z akcí pořádkových jednotek. Snímky z jednotlivých
videozáznamů ilustrovaly výpovědi členů pořádkových jednotek získaných metodou
ohniskových skupin.
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Podle našeho názoru, je největším přínosem této diplomové práce to, ţe podrobně
mapuje policejní terén v prostředí pořádkových jednotek, a nabízí tak mnoho podnětů
k potenciálnímu vyuţití v policejní praxi.
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Příloha č. 1: Anketa – stresor při zákroku

STRESORY
Označte čísly (1-3) tři největší dle svého názoru a zkušenosti

 Násilné jednání účastníků davu…………………………………………………........... …
 Použití donucovacích prostředků…………………………………………………………
 Nedostatek informací o situaci…………………………………………………………….
 Rychlé změny situace………………………………………………………………............
 Pocit ohrožení vlastní osoby……………………………………………………………….
 Pocit ohrožení kolegů………………………………………………………………………..
 Zranění účastníka davu………………………………………………………………………
 Dlouhé čekání………………………………………………………………………………….
 Pocit vlastní nepřipravenosti………………………………………………………………..
 „Povinnost“ zvládnout zákrok………………………………………………………...........
 Představa negativních následků…………………………………………………………….
 Přítomnost masmédií………………………………………………………………...............
 Přítomnost frustrujících činitelů (hlad, žízeň, horko, ústroj, apod.)…………………..
Jiné …………………………………………………………………………………………………..
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Příloha č. 2: Scénář k ohniskovým skupinám
ÚVOD – 5 min.
-

představení moderátora, představení tématu, proč jsem si ho vybrala

-

vysvětlení, co se bude dít (ohnisková skupina, určité otázky a témata… prosím o
otevřenost, odpovědi jsou pro mě velmi cenné)

-

pravidla – volný pohyb, občerstvení…, anonymita (celkově a vysvětlit
nahrávání… není v mých silách si vše zapamatovat, ani zapsat), neexistují špatné a
správné odpovědi, prostor pro vyjádření má kaţdý, pokud nechce-nemusí, citlivé
informace nevynáší ţádný z nás ven mimo skupinu

PŘEDSTAVENÍ – 5-10 min., jmenovky, kolečko
-

strávíme teď spolu nějaký čas, tak by bylo fajn, abychom se trochu poznali, jen
stručně, začnu já…

-

křestní jméno, věk, rodina, zájmy, sporty (jaké), jak dlouho u PČR

WARM-UP – 10 min.
-

proč jste se rozhodli, ţe se stanete policisty, co vás k tomu vedlo?

-

co vás vedlo k SPJ/PJ

PRÁCE U SPJ/PJ – 15 min.
-

o tom, co obnáší práce policisty na SPJ/PJ

-

příprava, výcvik, běţný pracovní den a zásahový den

-

jaká je příprava a jakou byste si ji představovali?

OPATŘENÍ-ZÁKROK – 15 min.
-

jaké jsou nejčastější

-

proti jakým skupinám zakročují

-

co mají radši, co je příjemnější, co méně…

STRESORY – anketa – 10 min.
OSTATNÍ ČINITELÉ PŘÍTOMNÍ PŘI ZÁKROKU – 10 min.
-

jací to jsou a co o nich soudí?

NEPŘIMĚŘENÝ ZÁKROK, SELHÁNÍ - 15 min.
-

jaké jsou příčiny selhání policisty, subjektivní hodnocení…

UZAVŘENÍ
-

chtěl by někdo ještě něco doplnit?,

-

poděkování, rozloučení
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Příloha č. 3: Výtah ze záznamů ohniskových skupin

HRUBÉ VYHODNOCENÍ ZÁPISŮ Z FG
1) DŮVODY PROČ PČR
-

nedostal jsem se k hasičům

-

chtěl jsem být policista

-

chtěl jsem být policista od malička

-

kamarádi mě zlákali

-

po vojně

-

čirou náhodou, kdyţ jsem sepisoval u policie dopravní nehodu

-

můj trenér bojových umění byl policista, tak přes něj

-

chtěl jsem pomáhat lidem

-

po vojně

-

otec mě přihlásil k policii

-

po vojně a po městský

-

úplně normální cesta

PROČ K PJ
-

SPJ je lépe placená

-

SPJ zajímavá práce, lépe placená

-

k SPJ protoţe jsem chtěl něco adrenalinovějšího (dělal jsem kancelářskou práci)

-

na SPJ si prosadím moc, práce není špatná, můţu si praštit do lidí

-

na SPJ jsem měla dobré reference, ţe je tu aktivní, nestejnorodá práce

-

zajímavá práce, sociální jistoty, fajn kolektiv

-

peníze, můţeme sportovat, dobrá práce

-

nabídka práce instruktora

-

kluci mi to nabídli, nabídka práce instruktora

-

sport, věděl jsem, ţe by mě to bavilo

-

šli jsme dobrovolně

-

……………………..

-

rozkazem (dřív nebyl ţádný motivační prostředek)

-

po ZOP jsem projevil zájem a bylo mi vyhověno

-

uţ na škole jsem o to projevil zájem
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-

rozkazem

-

bylo to automatický

-

rozkazem, protoţe jsme byli nejmladší

-

dobrovolně, ze zájmu

-

různorodé

A PROČ NYNÍ PJ (co vás tam drţí)
-

všude se najde něco pro a proti, ale tady jsem docela spokojenej

-

jsem tu spokojená

-

dobrý kolektiv

-

super kolektiv

-

někdy nahoře někdy dole, ale to nejlepší, co se dá vybrat, musíme platit hypotéky, takţe
sociální jistoty…

-

rozmanitost práce, zajímavá práce, moţnost zajištění rodiny, dobrý kolektiv, sport

-

pohoda

-

rozmanitost, nestereotyp

-

není to stereotyp

-

můţu dělat sport, zastřílet si…

-

dobrý kolektiv

-

…………………

-

oproti stereotypu je to změna

-

mě to baví, jsem trochu militantně zaloţenej

-

není to zábava, ale je to zpestření stereotypu

-

dělá to z nás specialisty, máme nějakou specializaci, coţ je strašná výhoda pak do sluţby,
oproti řadovejm policistům máme výhodu, hodně z toho můţeme vytěţit, přináší nám to
určitou výhodu

-

po fyzický stránce se vyčerpáme, ale po psychický, si vyčistíme hlavu

2) BĚŢNÝ PRACOVNÍ DEN, VÝCVIK
-

normální den na SPJ – pokud je volno, není výkon sluţby, tak probíhá výcvik –buď je
organizovaný, nebo probíhá volnou formou (jde se běhat, plavat, boxovat, cvičit do posilky)

-

den vţdycky začíná nástupem

-

výcvik je ale málo, protoţe se nabírá na SPJ hodně jiných pracovních úkolů…

-

velitel rozdělí úkoly, pak probíhá výcvik
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-

je porada, jedeme podle připraveného scénáře, uklízíme sklady, čistíme zbraně, vozidla,
makáme na sobě – cvičíme, studujeme si teoreticky, cvičíme s lidmi

-

sledujeme, co se děje ve světě, chodíme do bazénu, do posilovny

-

mimo opatření posílají SPJ na různé sluţby – hlídková, dopravka, do ulic…

-

kdyţ ale v takovém dnu něco vyskočí, jsou připravení a jedou hned na místo (např. pátračky)

-

cvičíme kluky, aby se nebáli, šli do toho, pokud dojde k porušení zákona, bohuţel jsou často
pouţíváni i na jiné věci, ne je smyslem pořádkové jednotky, takţe se je snaţíme cvičit i na to

-

mám radši takový výcvikový den, neţ sedět x hodin na opatření

-

jezdíme i na speciální cvičení (větší, menší), např. Extrem 2008, instruktoři SPJ ta cvičení
většinou řídí

-

při nácviku zkoušíme, jak by to mohlo vypadat, pokud to vyjde, vyhodnotíme to a kluky na to
připravujeme, problém je, ţe se to pak při ostrém zákroku děje trochu jinak, protoţe velitelé si
to dělají po svém a moc s námi (instruktory) nespolupracují

-

nutná administrativa

-

výcvik

-

učí se všechno, nezaţili vojnu (takţe pochodují, zdraví, řadí se, seřazují)

-

pak zlepšování fyzické kondice, kondiční příprava

-

něco zkusíme, pak o tom pohovoříme, vyhodnotíme, co je nejlepší

-

………………..

-

sraz na OŘ, kde mají svoji šatnu, pak se vyráţí různě (krajský výcvik - secvičné, část kraje –
východní, západní, jen okresní)

-

někdy se cvičí stadion, jindy koncerty (zákroky do objektů), volný prostory

-

taky kontrolujeme zbraně a vybavení, rozcvičíme se a základně secvičujeme jednotku (některé
věci jsou nutností, ale většina nás baví)

-

psychologická příprava nedostatečná, psycholog jezdí pouze na IMZ velitelů a velitelů
druţstev (to je málo)

-

proškolují se specialisté – zdravotníci, hasiči…

-

jedná se u PJ o výcvik jednou měsíčně, celodenní zaměstnání, 7,5 hodiny

-

těší se na to, akorát jim někdy jejich vedoucí dají předtím noční šichtu nebo jsou po dvanáctce,
takţe bývají někdy unavení a znechucení, ale většinou jsou rádi, je to únik ze stereotypu

-

někdy si domluví na výcvik, ţe přijede zásahovka nebo vězeňská sluţba, nebo s vodní
záchrankou, to je moc baví, jsou to dobré zkušenosti a záţitky, hodně si z toho vzali věcí,
ukazují jim taktiky, techniky, snaţí se jim poradit, zajímavých témat měli dost

-

je to na velitelích, co s kým domluví

-

secvičný se dělají pro to, abychom se na něco připravili

-

během výcviku se rozdělují role, a to podle toho, kdo se na co hodí, co kdo zvládne…
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-

je potřeba, aby jednotka byla stejně vycvičená, kdyţ přijde někdo nový, musí se jít od začátku
a to je problém

-

někdy je těţké naučit kluky, co nebyly na vojně, disciplíně, aby pochodovali a blbě nekoukali

-

jezdí na dny IZS, dělají akce pro děti, scénky apod.

3) TYPY OPATŘENÍ (kam se jezdí, proti komu se zakročuje)
-

hromadné narušení veřejného pořádku

-

mimořádné akce, kde se předpokládá účast většího počtu lidí, kde je potřeba udělat pořádek;
jako MMF, NATO, Czechteky…

-

streetparty (jsou nejhorší… hodiny se čeká, pak se s nima šlape a pak ještě nějaký zákrok)

-

proti osobám nebo skupinám osob, které páchají protiprávní jednání

-

koncerty, demonstrace, fotbaly, hokeje, pochody

-

hokeje, fotbaly, demonstrace

-

extremisté, radikálové, demonstranti

-

pochody extrémistů, srazy extremistů

-

srocení lidí, práce s davem

-

různý koncerty, fotbaly, oslavy narozenin

-

zasedání prezidentů

-

dnes není aktuální demonstrace na jednom místě, jde spíš o pochody, globaly, streety, chodí se
s lidma po městě, Litvínov…

-

problematické jsou většinou doprovody hokejových fanoušků, na zápase se nic nestává

-

máme radši fotbalový neţ hokejový fanoušky, protoţe jsou rvavější

-

hokeje bývají klidnější, jsou mladý, inteligentní… u fotbalu je často ten fotbal vůbec nezajímá,
chtějí se jen porvat

-

skini – tam je velká pravděpodobnost akce (zákroku)

-

áčka taky nejsou špatný, ale víc se pereme se skinama (ti jsou férovější a kdyţ se proti nim
zasáhne, tak pak z toho nedělají takovou vědu), anarchisti si hrozně stěţujou, ţe to bylo
nepřiměřený apod. (ale oni porušili zákon, tak ať se nediví, ţe přišla odveta)

-

áčkaři mají špičkovou operativu, auta, černá skla, točí, fotí si…

-

důleţité je, co je politicky přijatelné – podle toho se řídí, zda se zasáhne proti levičákům nebo
pravičákům

-

fotbaloví fanoušci, kteří nejdřív policii fandí, ţe zakročila proti chuligánům, se pak taky na
policii zlobí, kdyţ je nenecháte hned vyjít (vy je ale chráníte před těmi chuligány právě…)

-

bohuţel SPJ posílají na vše moţné, nejen na zákroky, kde je víc lidí a tím nebezpečí narušení
veřejného pořádku

-

spolupráce i s jinými sloţkami (NPC, URN), to je ale baví 
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-

pátrací akce na SPJ

-

převozy na SPJ (baví instruktory)

-

nedá se říct, co mají radši – je to rutina, je to jedno… to je jako ptát se popeláře, jestli radši
vykládá popelnici nebo kontejner

-

kaţdé má něco na sobě

-

dřív byly fotbaly a demonstrace hrozný adrenalin, to byly i velký bitvy, zkoušelo se to… dnes
je útlum akcí

-

teď se to všechno naddimenzuje, jsme připravení na xy fanoušků baníku a ono jich přijede tak
polovina, radši si teď některé info ověřujeme sami

-

Czechteky

-

celkově jsou ty zákroky hodně o politice a zákulisních bojích…

-

není nám jedno, proti komu zasahujeme (PJ Jbc), info, o koho se jedná míváme,

-

zabarikádovaný chlap, někdy PJ povolávány také k pracím, které jim vlastně nepřísluší

-

MS Liberec

-

součinnostní akce, eskortní

-

Czechtek 2005 byl o dlouhým čekání a o dlouhým zákroku

-

je nám jedno, na co jedeme, protoţe i to, co můţe vypadat nezáţivně můţe být nakonec dobré
a zajímavé, ale ve finále je to vţdy stejné

-

se skini nejsou při pochodech takové problémy, ti si udělají pořádek mezi sebou sami, kdyţ
vlastně jeden neposlouchá, sami ho vyhodí z davu; zase, kdyţ jdou do nás, tak všichni

-

smaţky, to je chaos

-

někdy chráníme jednu skupinu před druhou, stojíme mezi nima, coţ někdy obě vnímají
negativně

-

domluvené boje mezi skupinami (fight), oni se prostě přijdou porvat a kdyţ se rvou s námi,
jsou taky spokojení… berou pak svá zranění sportovně a na nikoho si nestěţují

4) ČINNOST PJ, OPATŘENÍ, OKOLNOSTI ZÁKROKU (jak to vypadá na místě, co se děje)
-

obyčejným lidem většinou vadí jen to, ţe fanoušci skandují, křičí, zpívají, to je normální pro
nás

-

ti, co nejsou příliš vycvičení mohou mít obavy o své zdraví

-

je to adrenalin

-

my se rozebíháme do demonstrantů, kdyby o ni do nás, tak nevim, nevim, jak by to dopadlo

-

kdyţ jsme někde s PJ, tak nás třeba pošle nadřízený jinam, kde se nic neděje a PJ to tam pak
nezvládnou, protoţe na tom s výcvikem nejsou tak dobře

-

kdyţ se vyhází jen P1, tak to není nic moc
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-

tady se to měří podle toho, kolikrát si člověk praštil, kolik měl zářezů (ale do člověka na zemi
bych nekopal!!!)

-

velitelé ne vţdy zavelí k zákroku, pak si občani můţou říkat, ţe policie nekoná (velitel nechce
psát třeba papíry, tak proto nezakročíme)

-

někdy se stane, ţe stojíme, čumíme do roští a ve vysílačce slyšíme, jak se to tam mele… ale
od toho tam nejsme, máme běţet za klukama a pomoct jim!!! druţstva se nesmí nechat ve
štichu!

-

kdyţ není politicky korektní zasáhnout proti anarchistům, tak se nic neděje třeba kdyţ rabujou
Albert (to se stalo na Letný)

-

často to vypadá – jdete s fanouškama, pak provádíte zákrok, jdete na stadion, jdete s nima
zpátky, jste 12 hodin na nohou…

-

demonstrace síly (nastoupená jednotka…)

-

nejvíc se člověk naučí akcemi – výcvik je základ, ale ten máš za chvíli (aby sis hlídal lidi
v druţstvu, chodil ve dvou apod.)

-

někdy nám plivou ti špinavci do tváře, ale to my si nenecháme líbit

-

snaţíme se být objektivní a apolitičtí (coţ ale ne vţdy je naše vedení)

-

některým lidem stačí domluvit, některým stačí předvést demonstraci síly, některý se tam jdou
vyloţeně pobít, těm pak splníme přání

-

lidi většinou chodí a děkujou nám, velké rozčarování pro nás bylo teď v Janově, kdy na nás
místní plivali, házeli na nás klacky, kamení, i dělobuchy do našich řad, připadali jsme si, ţe
bojujeme na cizím území, jak někde v Afgánistánu… ale to byla politická věc… kaţdopádně o
tom byla velká diskuze pak v autech

-

provokatéři, pitomci různě na akcích, kdo není vycvičený, špatně je zvládá

-

kdyţ je klid, tak do nás nacpou občerstvení, pak uţ není čas

-

při velkých zákrocích je na místě psycholoţka

-

před akcí je brífink, cestou velitelů se kluci dozvědí, na co jdou

-

v Litvínově byli samotní obyvatelé města proti nám

-

uděláme to, co nám rozkáţou, jsme profesionální jednotka, drţíme hubu a krok, ačkoliv si
myslíme své… celkově je to politická věc, o tom my nerozhodujeme

-

my jsme od toho, abychom udrţeli veřejný pořádek, ne abychom se tam s někým prali

-

trávili jsme víkend co víkend v Janově, neměli jsme skoro volnej víkend, furt v pohotovostech
na cestách

-

stojíme třeba u nějakýho hrazení, aby tam občané nepronikli, oni to často nechápou, nadávají,
dokonce na nás plivou…

-

adrenalin roste

-

slyšíme třeba, ţe někdo volá o posily, ale my tam nemůţem… musíme poslouchat rozkazy,
kaţdý má svůj úkol a o tom rozhoduje řídící štáb
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-

někdy se stane, ţe jsme tam 8 hodin, x-krát za sebou (viz Janov), ale nic se nestane… pak nás
to ani nebaví, nemáme si o čem povídat… postupně taky dochází ke sníţení benevolence
k protiprávnímu jednání… kdyţ se něco děje, tak to i člověka víc baví a má větší chuť do
práce

-

štítař je specifická funkce, člověk , co to dělá, musí být statečný, pokud na něj letí kámen,
nesmí uhnout, ale štítem ho chytit, stojí první v řadě a kreje muţstvo (které mu kryje zase
záda)

-

je těţké se zorientovat v klucích, protoţe v ústroji jsou všichni stejní (jedině číslo na přilbě je
jiné, ale to se zase špatně pamatuje…)

-

problematické je někdy vejít se do fordu tranzitu… jídlo, ústroj, zdravotník s vybavením…

-

někdy se motáme jak vítr v bedně, aţ člověk ztrácí důvěru ve vedení, někdy si totiţ dokonce
protiřečej

-

v protiúderovým kompletu nemá člověk takový cit… musí opatrně… protoţe vykloubit
někomu ruku není problém…

-

čeká se, aby se spěchalo a spěchá se, aby se čekalo

-

jedete na opatření, kde se 12 hodin stojí a čeká, pak se vysvlečete a jedete zpátky, nebo
samotná akce trvá 15 minut

-

člověk moc o tom zákroku nepřemýšlí, spíš o tom, co sní, kde si dojde na záchod

-

člověk sedí a vypadá to tak, ţe najednou BUM a jdeme do toho

-

člověk sedí, klimbá, pak bum, akce, jde do toho, letím, nastartuju se…

-

dřív jsme to měli tak, ţe jsme rozpálení čekali, co bude, stáli jsme venku a přemýšleli o tom

-

ráno dojedeme, je instruktáţ, oblečem se do protiúderáku, pak hlídkujeme na ulici, v plné
výzbroji jdeme x km vedle nich, taháme problémové lidi (kdo někoho vytáhne, pak s ním
odjedou a znamená to, ţe pro ně akce končí)

-

starají se o nás jiţ lépe, Camelbagy, jídlo dostáváme… ale to teplo a čekání…

-

člověk je ve vedru, nemůţe se hnout, nemůţe ani na záchod…

-

má to takové tři fáze, prvotní nadšení, pak tam hodiny tvrdneme, prvotní vzrušení opadne,
nastane fáze únavy, hodina, dvě, tři, poklimbáváme, a pak třetí fáze – hrr na ně, kdy se zase
kaţdej probral

-

po zákroku se cítíme supr, jdeme na pivo, doplníme tekutiny…

-

probíráme to, ale hluboce to neanalyzujeme, prostě jedeme dál

-

někdy v autobuse cestou zpátky jsme o tom mluvili, rozebrali jsme to, a pak se spalo, ti, co je
to nebavilo a nezajímalo, ti spali hned, ostatní to hodně rozebírali a s humorem a říkali, co by
šlo líp, co by nešlo

-

pokud se na zákroku nic nestalo, tak jsme spíš byli smutní a naštvaní, ţe není o čem mluvit
(ale ti, co tam byli jen kvůli prachům, ti zase byli nadšení, ţe se nic nedělo a oni mají
korunky)
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-

věděli jsme, ţe se nahrávají věci a vlastně jsme je to docela dobře, člověka to trochu brzdí
v jeho projevech; je to taková záchranná brzda, určitě se pak víc kontrolujeme, hlídáme si, co
uděláme

-

kdyţ cítíme váţné ohroţení vlastní, tak někdy i bez rozkazu jednáme… pak se to ale
vysvětluje a někdy si to velitel odskáče

-

popis (ilustrace?) jednoho fightu… PJ tak rychle najela, ale nekompletní a dostala se do středu
mely, mezi ty dvě skupiny…

5) PROBLÉMY PJ (coţ je jistě psychologicky významné, protoţe to má vliv na výkon, motivaci,
nasazení atd.)
-

málo výcviku, málo se cvičí,

-

do SPJ přichází nekvalitní lidi (vzteklí, ustrašení, pomalí, staří, se špatnou fyzičkou), jsou
málo motivovaní, šli sem jen kvůli penězům, malé nasazení

-

často nekvalitní velitelé, kteří se bojí v davu, nic nedělají, jen čumí, neslyší vysílačku a stojí,
záměrně nevidí porušení zákona, neumí zavelet k zákroku

-

nestejnorodí lidé (protoţe výběr byl dělán různě)

-

SPJ řeší personální nedostatky někde jinde a pak nemá čas na svůj výcvik (který je důleţitý
pro její práci)

-

nekvalitní operativa (špatné informace)

-

nevyhodnocují se záznamy, není pro to vůle to dělat…, bylo by moţné se z toho poučit…

-

radši se zalţe, neţ aby se to vyhodnotilo, ţe se něco nepovedlo…

-

nemáme na menších výcvicích jídlo ani nám nedají stravenky…

-

špatné velení, nekvalitní výcvik (PJ)

-

nechají sedět kluky v protiúderákách na slunci x hodin ve 40st. vedrech…

-

málo odměn, jen 500 korun měsíčně je málo…

-

kluci to dělají navíc ke své práci, i tak svoji práci na obvodech, na spisech, musí stihnout,
nikdo jim s tím nepomůţe, stohy papírů čekají a narůstají

-

vedoucí nevychází vstříc, nechtějí je pouštět na výcviky, schválně jim nevyhoví, neposílají je
tam… (ale kdyţ jsme pak potřeba, to jsme hned dobrý…)

-

fluktuace lidí v PJ je strašným problémem!!! také je to velkým stresorem

-

člověk musí někdy velmi bojovat o to, aby mohl zůstat v PJ

-

často vyhodí z PJ zkušený, schopný lidi a dají tam mladé nezkušené… ty zkušené totiţ
potřebují na obvodě na spisy…

-

v koncepci PČR není policista specialista, ale kus za kus… pak nám to v PJ mění jako
ponoţky

-

v PJ kluci, co nebyli na vojně…

-

neocenění za snahu a nadstandardní nasazení
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-

špatná personální situace u policie se promítá i do činnosti pořádkových jednotek, málo lidí na
obvodě…

-

problém je, kdyţ jsou v PJ lidi, který to nebaví, pak je jejich nasazení a spolupráce s nimi
nesrovnatelná a těmi, které to baví a kteří to chtějí dělat, půlka druţstva to dělal pro peníze,
půlka protoţe to byli nadšenci

-

kdyţ člověk něco cvičí, tak to pak chce předvést naostro… coţ je u PJ ne vţdy

-

výcvik u PJ není moc často

-

u PJ je problém, ţe člověk sedí na dvou ţidlích (PJ a obvod, spisy), vedoucí chce výsledky,
padlo na to tedy hodně volna

6) STRESORY
-

!!! vnímají stres i tak, ţe není jen negativní, můţe stimulovat k většímu výkonu… můţe to
člověka víc motivovat, začne mít chuť dělat to nadstandartně

-

!!! stresory si často uvědomují, ale vědí, jak je zvládnout…

-

kdyţ vidím, ţe my bojujeme a druhá dvě druţstva tam stojí, ţe to za ně oddřeme, přitom jsme
na stejné lodi a bereme stejný peníze

-

kdyţ nezakročujeme a vidí to lidi, tak si asi říkají, ţe můţou porušovat zákon a ţe my jsme
tam k ničemu

-

velitelé nechtějí nést zodpovědnost

-

negativní náhled na policii

-

přítomnost inspekce

-

dostanou do ruky zbitého člověka uţ třeba od pořadatelů a ten v jejich rukách vypadá, jako by
ho zbili oni (případně jim můţe i na něco zemřít, za co ale oni nemůţou… urvaná slezina atd.)

-

představa negativních následků

-

přítomnost nováčků v týmu, nebo přítomnost lidí, na které se nemůţu 100% spolehnout
v týmu (jednotce)

-

kdyţ není politická vůle k zákroku

-

pocit ohroţení vlastní osoby, kdyţ někde zůstanu sám…

-

kdyţ jsou samotný obyvatelé, občané proti nám… kdyţ podávají to rukou radikálům kameny
proti nám, to je pak špatný

-

ozbrojení radikálové, ozbrojení romové mačetami atd.

-

velitel musí udrţet bandu chlapů, opravdu nemůţe velitele dělat kaţdý; velitel musí taky svoje
lidi poznat (coţ je v kompletu velmi obtíţné) a monitorovat, kde jsou a co dělají, zároveň taky
zakročuje…

-

rychlé změny situace (nepočítá se se zdravotníkem v autě, najednou tam musí jít, on je vlastně
dva lidi, těţko se tam vejde…)

-

kontakt se krví pachatele (promítnul se mi celý katalog nakaţlivých onemocnění)

-

fluktuace lidí je pro velitele velkým stresorem
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-

kolegové z obvodů byli velmi kritičtí k práci u PJ

-

nikdo neví, kde ho kdo natáčí

-

neţ se rozhodne o provedení zákroku, bývá někdy uţ pozdě…

-

spoluobčané, kteří nespolupracují (tudy nechoďte, běţte tudy, neee, já chci jít TUDY)

DLOUHÉ ČEKÁNÍ – prostě odvrací pozornost, soustředěnost na zákrok, psychicky i fyzicky to
unavuje, unavuje to; fotbal začíná v pět, my vyjíţdíme v jednu, 4 hodiny tam sedíme jako ţluvy…;
v autech, v nepohodlí, není si kam odskočit…; sedíme v ústroji, dlouho.. a nevíme, co se bude dít,
kupí se adrenalin, to je strašně únavné, daleko víc, neţ ten konečný zákrok,
NEDOSTATEK INFORMACÍ O SITUACI – člověk neví, o jaký zákrok se jedná, nepředají info, i
kdyţ je vědí; řeknou, ţe přijede 300 fanoušků tvrdýho jádra, kluci jsou naţhavený, a pak vyleze
z vagónu 10 dětí…, vedoucí předá třeba jen desetinu informací; špatné komunikační prostředky,
komunikační kanály vyhasínaj…, pro tu situaci nemáme dostatek adekvátních informací,; mám
dva mobily, dvě vysílačky a třeba to nestíhám všechny ty info pobrat, nejvíc pro mě podstatné
jako pro velitele; s helmami na hlavách je předávání info obtíţné
NADŘÍZENÝ, VELITELÉ – někdy mu nedůvěřuju; velitelé jsou neprofesionální, neumí zavelit
k zákroku; zavelí špatně; neschopnost velení zavelet k zákroku,
FRUSTRUJÍCÍ ČINITELÉ – kdyţ čekáte, nevíte, co bude a ještě nedostanete napít ani najíst, tak
to uţ je moc, mít ve 30-40 stupních na sobě ústroj… (kdyţ se to ještě spojí s tím dlouhým
čekáním…); hlavně doprovody v ústroji ve vedrech jsou hrozné, pokoţka nedejchá, ani hlt vody,
potíme se, nestarají se o nás… a pak na konci pochodu provádět zákrok?!
NÁSILNÉ JEDNÁNÍ ÚČASTNÍKŮ DAVU – nemůţeme zasáhnout v drtivé většině… (vidím, jak
napadají spoluobčany, rozbíjí cizí majetek a nemůţu nic dělat), mají kudly, mačety, flušou na
policisty, nadávají jim; můţe to policistu ještě víc vybudit k výkonu; kdyţ uţ jde do tvrdýho a
létají kameny, flašky… , kopou do vás, zápalné lahve…
POCIT ZODPOVĚDNOSTI ZVLÁDNOUT ZÁKROK – aby se klukům něco nestalo, abychom
neudělali něco špatně, aby se to nezvrtlo; musím velet tak, aby se nikomu nic nestalo
POCIT OHROŢENÍ KOLEGŮ – jsme tým a já nechci, aby se někomu něco stalo; zranění kolegy
(padl jako řepa, letěl tam i vrtulník… to je pak náročné, spustil lavinu reakcí)
PŘÍTOMNOST MASMÉDIÍ
MÉDIA OBECNĚ…
-

negativní nastavení ţurnalistiky, senzace, průšvihy… dobré věci (sbírka na děti) je nezajímá!

-

manipulují s realitou, manipulují s občany, my víme, jak to doopravdy bylo a to, co se ukazuje
v médiích neodpovídá realitě.. nikdo neřekne, co bylo předtím, co policista zakročí (pacifikuje
občana), nenatočí, jak skákat do lidí a ohroţoval je

-

často provokace a pak vyuţívají média (Kateřina J., anarchisti)

-

uţ si na ně dávají ale naši kluci hodně pozor, monitorují, kde stojí

-

škoda, ţe neumíme prodat dobře svoji práci, ţe tiskoví nepouští informace (pak si je totiţ ta
televize seţene jinde…), realita je jinde.. je to o managementu policie… radši mlţej, nedovolí
tiskovým nic pouštět a pak jsou info od demonstrantů a pak to teda vypadá…
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-

policie nabízí novinářům svou práci, ale to oni nechtějí, to oni nechtějí vidět, kdyţ policie
udělá něco dobře

-

někteří novináři lezou s kamerou aţ do jednotky, no, to je šílené!

-

to, co se nakonec do médií dostane, opravdu neodpovídá realitě

7) VZTAHY V PJ
-

někteří kolegové si myslí, ţe kdyţ si vezmou dres, tak jsou někdo a říkaj si: teď jim ukáţu…

-

trávíme spolu hodně času, tak toho o sobě hodně víme, jsme takoví polopartneři

-

zajímáme se o podobné věci, mále společné koníčky, společně si to předáváme

-

sházíme se i mimo PJ, děláme různé akce, soukromé party, i s jinými jednotkami

-

máme dobré vztahy

-

PJ je bojová jednotka, dobré vztahy a důvěra jsou tam velmi potřeba, není to jen o tom, ţe by
to ostatním znechutil, ale o tom, ţe se můţe někomu i něco přihodit; v ostrejch zákrocích si
musíme krejt záda, věřit si, spoléhat jeden na druhého, to je jak mušketýři…

-

pracujeme jako tým, bojíme se o sebe, chceme, aby se nikomu nic nestalo

-

je důleţité se dobře znát, abychom věděli, jak ten který bude reagovat, jak s ním mluvit,
dokáţu předvídat, jak se budou chovat

-

vztahy s vedením jsou horší, ne vţdy jim plně věříme, protoţe často kaţdou chvíli měněj
rozhodnutí

-

kdyţ člověk, kterého přirozeně jednotka vnímá jako velitele, se velitelem stane, je to super pro
jednotku i pro vztahy v ní

-

kdyţ kolektiv podrţí, je to bezva, zabolí sice, ţe se něco nezdařilo, ale jde se dál

-

jsme naladění na stejnou strunu

8) DALŠÍ ČINITELÉ PŘI ZÁKROKU
-

média (TV Nova), z těch bulvárních plátků – ti lezou aţ mezi vás, no, to je šílené!

-

tiskoví mluvčí – my s nimi spolupracujeme dobře, ale problém je v tom, ţe média je nechtějí
pořádně slyšet…

-

kontrolní orgány, inspekce (místo, aby policajta chránila před nesmyslnými oznámeními, tak
spíš hledá a dloube, co se kde udělalo špatně – samozřejmě, ţe chyby se dělají)

-

„normální občané“ – někdy nám fandí a jsou na naší straně, někdy nám to ztěţují, protoţe
neposlouchají naše pokyny; ve vší slušnosti tam třeba 1000x musíte říct občanovi, ţe za
kordon jít nemůţe… a nesmíte se nechat vytočit… jsme profesionálové; čumilové; lovci
záţitků, kteří to pak dávají na YouTube; ti normální civilisti…často jsou zvědaví; někdy
vyvolají další zbytečný konflikt, kdyţ si nedají říct, ţe tamtudy prostě teď projí nemohou; to je
ale o lidech, rozumný člověk si dá vysvětlit, ţe tam nemá co dělat a jde pryč, ale takoví vrtáci,
ti to komplikují (oblíbená fráze – „já vás platím z daní“)

-

operativa, kriminálka… ty jejich počty, to je hrůza!; jako by četli nějakou úţasnou sci-fi…;
často je to tragédie, ty jejich informace
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-

ostatní PJ – nikdo jim pořádně nezavelí, mají málo výcviku; SPJ to bere tak, ţe jim PJ berou
práci; provázanost není moc dobrá, málo cvičíme spolu, navíc nevraţivost mezi jednotkami; je
moţné jezdit na stáţe, účastnit se výcviku… ale spolupráce vázne;

-

média

-

ombudsmani

-

občanské hlídky

-

kaţdá skupina má svoje dokumentaristy

-

pořadatelé – třeba na fotbalech se teď pořadatel pustí do fanoušků první (ale to, ţe si ho pak
přebírá policie a přebere si třeba zkrvavenýho fanouška… to je dost stresující); pořadatelská
sluţba jsou boxeři, zvyklí bojovat, nejsou cvičení; jsou málo připravení, málo vycvičení,
nemají předpoklady pro to, aby to dobře zvládli; ještě tam pak pro ně lezeme a zachraňujeme
je; často se tam zmydlí mezi sebou…; bezpečnostní agentury zaměstnávají brigádníky, často
jsou to vyhazovači, nebo známe je z ulice - jsou to bitkaři…, někdy i s kriminální minulostí;

-

PMJ, URN, NPC, koňáci, psi, AKT, ZJ… často s nimi cvičíme, školíme je, koňům a psům
děláme kulisu, aby se otrkali,

-

ZJ – má jiné úkoly a privilegia, taky tam jsou a čekají, co kdby něco váţnějšího, jsou
vytrénovaný, kdyby došlo k něčemu extrémnímu (noţe, tyče), to dokáţou určitě zakročit líp,
neţ my z PJ; mají svoje úkoly, většinou se neznáme, oni na nás trochu koukaj skrz prsty…; na
demonstracích bývají naštvaní, protoţe to není jejich práce tam sedět v autě a čumět)

ANTIKONFLITKNÍ TÝM – docela nás zklamali, ještě jsme nepochopili, k čemu jsou, aby je převedli
přes přechod? (viz doprovody fanoušků), jejich práci jsme ještě neviděli, neviděli jsme výsledky,
víme, ţe mají vestičku a intercom…; jsou od toho, aby něco rozmluvili, aby působili jako ten první
článek, aby upozornili, co se bude dít, kdyţ budou lidi pokračovat v protiprávním jednání (jen si
nejsem jistý, ţe to tak fakt dělají); záleţí, kdo v tom AKT je; neznáme je většinou;
-

nejsou fundovaní

-

přišlo to pozdě

-

je to jen politická věc, reálný dopad to nemá, účinek na lidi nic moc

-

známe je, víme, ţe prochází náročným výcvikem

-

spolupracujeme; kdyţ je problém, tak je vytáhneme…

-

ale efektivitu moc nevidíme

-

pokud se chtějí porvat, AKT je zbytečný – takţe na fotbaloví chuligány AKT ne, na hokejový,
to jo, na áčkaře ne, protoţe oni jakýkoliv systém neuznávají,

-

na skini, taky ne, ti jsou na AKT aţ moc kvalitní

-

AKT na běţné demonstrace, kde si dají lidé říct…, kde si to dají vysvětlit

-

pokud je budou dávat tam, kde to vyloţeně smrdí, tak je to nebezpečné, my pro něj musíme
lézt a je to k ničemu

-

pokud jsou emoce vyhrocené, tak do toho guláše nemá cenu, aby AKT lezli, to je vyplivne

-

viděli jsme, ţe v Janově jednu rvačku „rozkecali“
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-

málo spolupracují se štábem a s vedením na místě

-

pro ně je začátek a konec akce (to mezi zajistíme my)

AKT- nemají tam co dělat; kdyţ se to semele, ještě nám přidělávají práci; nemáme čas se při zákroku
ještě starat o AKT… je policajt, tak ať si poradí sám; přišlo to z Německa, je to celosvětovej trend…;
místní AKT známe, taky to dělají nad rámec, mají taky nějakou specializace, průpravu, asi umí do
určitý míry promluvit s lidma, vyřešit situaci, ale nevím, jestli je to aţ tak efektivní, aby se to
vyplatilo; takových prostředků na ně je… a vyplatí se to? maximálně tam rozmluví nějakou bitku, ale
my jako PJ tam stejně jsme…; stejně dělaj to, co by měl někdo ze štábu – komunikace
s organizátory… snaţí se startéry rozmlouvat; pokud to chtějí udělat, stejně to udělají a AKT jim
v tom nezabrání; zlepšit operativu by bylo moţná lepší neţ školit AKT…; pro fotbaly nepouţitelný;
pro demonstrace moţná jo…
-

rozporuplný pocity

-

nevíme, jestli jsou úplně fundovaní

-

nevidíme, ţe by něco udělali… chvíli se baví s náma, chvíli s nima, pohybujou se tam, ale ţe
by z toho byl nějaký výsledek, nějaký přínos…; nevíme, co tam dělaj

-

oni se baví s 5 smaţákama, ale 50 jich dělá pravý opak

-

oni nám nesdělují, co zjistili, neptají se nás, co my… nespolupracujeme

-

motají se tam, my máme chuť jim říct, nemotejte se tam a radši nás tam pusťte, my to tam
vyřešíme

-

moţná tam opravdu zvládnou hodně, ale vázne komunikace, spolupráce mezi náma a my to
nevíme

-

ještě nedostali ani jednou na budku, tak asi nebudou tak marný… ještě si je tam nikdy
nevtáhli…; no jo, ale AKT ve vestičce pro ně není nebezpečný, i kdyţ je to policajt, ale
takový policajt v protiúderákách, ten jo

-

to posouzení efektivity je těţké (pokud dojde/nedojde k zákroku, my nepoznáme, jestli to
AKT rozmluvili/nerozmluvili)

-

mistři světa, intercom v uchu

-

cíl máme stejný, ale jedem po úplně jiný koleji

9) DŮVODY SELHÁNÍ POLICISTŮ (proč dochází k neadekvátním reakcím, nepřiměřenému
zákroku, agresivnímu zákroku)
-

stres, policajt neví, co s demonstrantem, tak ho zbytečně mastí tonfou na zemi

-

nedostatek informací, nedostatek výcviku, nedostatek zkušeností

-

špatné velení

-

někteří kluci mají takového velitele, který nezavelí, takţe oni by si chtěli praštit, chtěli by
zakročit, ale nemůţou… takţe kdyţ ho pak výjimečně k něčemu pustí, tak si řekne, ţe si chce
spravit chuť, nebo je prostě tak nabuzený a to je ventil

-

lidi, co se nedostanou k zákroku si pak chtějí spravit skóre… a pak se hrr vrhnou na nějakýho
fanouška
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-

dlouho se čeká v autech, jste napruţený z toho auta, unavení, a máte zakročit… fanoušci dělají
binec, je vyhrocená situace…, viděl jsem, jak náš velitel, kdyţ uţ bylo po zákroku, vyběhl a
fanouška zmastil

-

těch faktorů a důvodů je určitě víc…

-

pětkrát někam jede, nic se neděje, čeká a po šesté si řekne, ale dost, teď uţ musím do zákroku

-

málo vycvičení (PJ), nebo cvičí dost, ale mají málo zkušeností z ostrých zákroků, a pak kdyţ
je první příleţitost, tak dojde k nepřiměřenýmu zákroku

-

míň cvičení míň korigují svoje emoce, taky se míň znají v jednotce

-

je to o jednotlivcích, kteří to nezvládají, příčinou je, ţe mají slabýho ducha

-

selţe, protoţe se chce ukázat (aby ho pochválili nebo třeba přeřadili na lepší místo) a přeţene
to… aby se předvedl, musí udělat něco, aby to bylo vidět… a to je na hraně

-

to, ţe policajt „vyteče“ se na SPJ většinou nestává… spíš je to problém krajských a okresních
PJ, my máme víc výcviku a zkušeností, větší praxi a bojovníci to pak v tom stresu lépe
zvládají

-

kluci, kteří v tom tolik nejsou, potom ve vyhrocený chvíli vyzkratujou, jeden leţí na zemi,
další do něj kopou

-

mladší, méně zkušenější spíš překročí hranici (na SPJ je taky hodně starších a zkušenějších)

-

agresivita vzniká v první řadě ze strachu (o svůj ţivot a o zdraví svých kolegů), a pokud má
člověk strach o svůj ţivot, tak pak se chová opravdu někdy ne tak, jak má nacvičeno, je
nepředvídatelný ve svých reakcích

-

nedostatek výcviku, praxe

-

ve 40 st vedrech v protiúderovým kompletu, čekání x hodin, na sluníčku, dokonce ve stoje
(demonstrace síly), únava, tak do jsme uţ na hranici odolnosti… kaţdý to chce mít rychle za
sebou, tak udělá dva rychlejší pohyby

-

pokud dojde k boji nebo zranění, to druţstvo je vyřazeno… je totiţ zkušenost, ţe pak by to
chtěli vrátit a jejich agrese by byla o dost větší neţ kdyby se to nestalo

-

pokud to trvá dlouho, člověk je tam tři dny ve smradlavejch hadrech, není se čemu divit, ţe uţ
je policajt naštvanej… nedá se taky všechno vydrţet

-

všechno se vším – protiprávní jednání (skákání do davu lidí), pak nadávky na policajty, plivání
na ně… to uţ se taky těţko policista udrţí

-

nedostatek odpočinku (málo volných víkendů, pořád na opatření, doma nás skoro neviděli)

-

kdyţ se pořád jen cvičí a nikdy se nezakročí, tak v klucích ten adrenalin roste a uţ to nejde
někdy zastavit, moţná se to i trošku vyprovokuje, aby to ty kluci vyventilovali

-

kdyţ slyšíte ve vysílačce, ţe jsou zranění, ţe je třeba posily…

-

20x se někam jede jako záloha, pořád se nic neděje, adrenalin roste, kupí se to… pak je člověk
uţ míň benevolentní, neodolá uţ všemu, na něco, na co by nereagoval, kdyţ by tam bylo
poprvé podvacáté první uţ zareaguje… není to o tom, ţe by nás bavilo se prát, ale
potřebujeme uvolnit ten ventil
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-

kaţdý zvládá stres jinak, ale pokud je stresorů uţ moc, tak člověk (kaţdý jinak) to uţ třeba
neustojí

-

nepřiměřenost je ale v úrovni jednotlivců, nestává se, ţe by celý zákrok pod jednotným
velením byl nepřiměřený, neadekvátní… protoţe nás opravdu nasazují aţ v další linii, ne hned
a rozhodně jsou při zavelení k zákroku opatrní

-

pokud je nevhodný člověk na nevhodné pozici (bojovník, který se bojí, špatně zvládá stres…)

-

často nám ujede pár peprných výrazů, tím se aspoň trochu ventilujeme, ale nepřiměřeně
agresivní jsme výjimečně

-

po deseti hodinách čekání jsou lidé tak unavení, ţe kdyţ po nich něco chcete, reagují ne zcela
standardně

-

ve vedrech, v protiúderáku, šlape se x km… pokud někoho vytáhneme z davu znamená to, ţe
pro nás pochod končí… tak někdy to moţná není zcela adekvátní.. ale je to proto, ţe uţ se to
dá těţko vydrţet

-

pokud v těch vedrech nějaká smaţka řekne policistovi, jestli by mu nedal napít, nebo mu hodí
flašku vody pod nohy… tak to je dobrý startér, to bychom vraţdili… potom uţ to bývá
spontánní

-

v některých akcích prostě agresivita je daná a těţko se někdy posuzuje, co je za hranicí
únosnosti, kdy uţ je to moc překročené… agresivita je obsaţená často při akcích, kdy se
policie vlastně jen brání a dav jde proti

-

člověk kdyţ něco cvičí, tak to pak taky chce v reálu ukázat

-

mladí jsou nabuzení, jsou hrozně hrrr,prostě jdou…

-

jakmile je zraněný kolega, pak je těţké kluky udrţet (proto se taky stahují), tam často dojde
k excesu, tam „i kdyby stál tank, tak ho ty kluci z tý louky vytlačí“), pak je to oko za oko, zub
za zub… zranění kolegy je největší startér

-

někdo má sklony k agresivnímu jednání

-

více faktorů, stupňuje se to… dlouhé čekání, mají hlad a ţízeň, pak ještě k něčemu dojde
(zranění kolegy), vše se nakupí, pak uţ to neudrţí… pak hladina přeteče a hotovo

-

kdyţ vidíme, jak nám mastěj kolegy, tak se neudrţíme a jdeme do toho hlava nehlava…

-

psychická zátěţ je horší neţ fyzická, tak se nedá tak jednoduše rozdejchat… a psychické
zátěţe je při zákrocích hodně

-

musíme drţet, kdyţ do nás kopou, řvou na nás, plivou, háţou na nás nejrůznější věci, polejvají
vás pivem… pak uţ je to o kapičku trpělivost… pak uţ stačí málo a jedinci vytečou.. navíc po
tom čekání

10) NÁPADY NA ZLEPŠENÍ
-

zlepšit vedení
o malinko jiný přístup od vedení -tzn. – aby uměli velet, aby dbali víc na svoje ovečky
(jídlo, pití, přestávky), aby uměli taky pochopit své podřízené, aby uměli odmítnou
nepříslušející práci, aby bylo víc výcviku
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-

víc výcviku!

-

dělat profily (psycho vyšetření) všem uchazečům, pro všechny nastupující stejné podmínky (i
s těmi, co nastoupili uţ hodně dřív)

-

kvalitní a úplné informace (jak vypadá přesně nádraţí, kudy se dá vyjít, kudy je vstup, atd),

-

střídání druţstev, aby si odpočinuli, napili se, třeba i jen pár minut… pak je těţké na konci
akce, pochodu, na sklonku dne, učinit kvalitní zákrok

-

nevyhodnocují se akce, málo rozborů natočeného záznamu (skoro se nevyuţívá pro shlédnutí
a zlepšení taktiky).. nemusí být vţdy, ale po nějakým náročným ano

-

měli bychom být apolitičtí…

-

lépe prodávat policejní práci (tiskoví mluvčí, velitel opatření… ať udělají tiskovku, kde
pouţijí policejní záběry, vysvětlí, co se skutečně stalo a nemlţí…), tiskoví mluvčí aby věděli,
o čem mluví a aby byli proaktivní a akční

-

aby se do PJ nevelelo z donucení!!! pak ti lidé neodvádí kvalitní výkon!!!

-

ocenit policisty, kteří svoji práci dělají dobře (vlastně je to i u PJ práce navíc), medaile,
vyznamenání apod.

-

nesnaţit se mít univerzální vojáky a chápat, ţe se člověk na PJ taky nějakou dobu cvičí, tudíţ
je třeba, aby tam taky nějakou chvíli byl… ne to vyměňovat jako ponoţky, kus za kus…

-

zlepšit výběr, dělat psychotesty, aby podmínky pro přijetí byly stejné pro všechny

-

střídání (točit se po dvou hodinách… odpočinek)

-

zlepšit práci s médii

-

vyuţít záznamy (i z kamer bank apod.) k vyhodnocení zákroku a poučení se z něj!

-

označit helmy nějakými značkami, aby se lépe dali policisté rozpoznat (kvůli veliteli)

-

zlepšit operativu by bylo moţná lepší (lépe vynaloţené prostředky) neţ školit AKT…
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