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ANOTACE 

Pátrání po pohřešovaných dětech je v naší republice, ale i po celém světě velice 

rozšířený problém. Děti utíkají, a to buď ze strachu, který může mít různé příčiny či 

jenom tak, z pocitu nudy, pocitu chtít zažít dobrodružství, potřeby odněkud utéci. Dále 

se pátrá po dětech, které byly uneseny buď svými rodiči, nebo cizí osobou. A pak tu 

máme pátrání po pohřešovaných dětech, které se staly obětí trestného činu. Počet 

pohřešovaných dětí každoročně roste a i přes to je problém pohřešování dětí veřejností 

podceňován. Pokud se ztratí dítě, je to pro jeho rodinu a blízké okolí emočně velmi 

vypjatá situace. Cílem bakalářské práce je osvětlit laické veřejnosti problematiku 

pátrání po pohřešovaných dětech. Jak se zachovat, pokud situace pohřešování dítěte 

nastane, jak této situaci předcházet, jak správně reagovat.  

Práce poskytuje pohled na problematiku pátrání po pohřešovaných dětech. Na 

způsoby pátrání, prostředky a možnosti Policie ČR pomoci při hledání ztracených dětí. 

Protože, pokud se nám ztratí dítě, nikdy není času nazbyt a je důležité, co nejdříve se 

obrátit na skutečné profesionály, kteří jsou zde, aby pomohli. 
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ANNOTATION 

Searching for missing childern is in our republic, but as well worldwide a very 

extensive problem. Childern are escaping namely due to fear, which can have various 

reasons or just because they feel bored, feeling to experience adventure, need to escape 

from somewhere. Then there is the searching for childern, who were kidnapped by 

either parents or by somebody else. And then there is searching for childern who were 

victims of criminal acts. The number of missing childern is growing every year and 

neverthelees this problem of missing childern is underestimated by the community. If a 

child is lost, it is for its family and close surround very emotional and extreme situation. 

The goal of the thesis is to clear up to public problems of searching for missing 

childern. How to behave, when the situation of missing childern comes from, how to 

prevent this situation, how to react correctly.  

The thesis provides a view to the problems of searching for missing childern, ways of 

investigation, resources and possibilities of Police of Czech Republic providing a help 

with searching of missing childern. In case that a child is missing, there is never time to 

spare it is important to address to real professionals, who are here to help. 
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ÚVOD 

„Pohřešuje se dítě!… tato slova nemají kriminalisté rádi. Nevěstí totiž vůbec nic dobrého. 

Od doby, kdy v Belgii řádil pedofilní vrah Marc Dutroux, a síť lovců dětí se začala 

rozprostírat nad celou Evropou, jim při nich doslova přebíhá mráz po zádech. A je úplně 

jedno, zda je slyší kriminalista v Praze, na Kladně či třeba v Brně. Podceňovat zmizení dítěte 

se prostě už dávno u policie nenosí. Co kdyby…“ (SCHUSTER, Ztracené děti – kauzy, které 

pohnuly lhostejností, 2002) 

 

25. května 1979 v New Yorku zmizel Etan Patz, bylo mu šest let a šel do školy. Již ho 

nikdo nikdy nespatřil. Od té doby si nejrůznější organizace začaly tento den připomínat 

v souvislosti se zmizelými dětmi. Roku 1983 americký prezident Ronald  Regan označil den 

zmizení Etana za Den pohřešovaných dětí. Od roku 1986 je znám jako Mezinárodní den 

pohřešovaných dětí.  Od roku 2002 si tento den připomíná Evropa a roku 2004 se připojila i 

Česká republika. Symbolem dne zmizení Etana je pomněnka, ta říká pouze – Nezapomeňte! 

25. květen je tedy Pomněnkový den, jehož smyslem je především upozornit veřejnost na 

fenomén pohřešovaného dítěte či dítěte na útěku. Vyjádřit poselství naděje a solidarity 

rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo, a zviditelnit 

projekt Linka vzkaz domů, který formou telefonické krizové intervence pomáhá dětem na 

útěku a následně působí jako prevence pohřešovaných dětí.
1 

Každoročně se v České republice vyhlašuje pátrání po dětech a mladistvých. Počty těchto 

pohřešovaných překračují tisíce a neustále rostou, každý rok je jich víc a víc. A je smutné, že 

mezi pohřešovanými dětmi jsou ty, které se domů již nikdy nevrátí. Tak jako Anička 

Janatková z Pražské Troje, která se stala obětí pedofilního vraha, Honzík Vosmanský, 

Terezka Čermáková, Honzík Nejedlý, Ivanka Košková, Honzík Rokos či Karolínka Planá. To 

jsou děti, které jejich rodiče již nikdy neuvidí, nesevřou v náručí. Po některých z nich se stále 

ještě pátrá, ale každým rokem naděje pohasíná. 

Dle policejních statistik bylo ke dni 30. 10. 2012 v České republice vyhlášeno 4703 pátrání 

po pohřešovaných dětech a mladistvých. Většinu z pohřešovaných dětí policisté našli, ale 

stále ještě pátrají po 296 dětech z výchovných ústavů a 42 dětech, které se nevrátily do svých 

                                                 
1
 Linka bezpečí – http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=450 – [2013-0 2-03] 

http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=450


 

 

rodin. Celkové číslo 338 je více než alarmující. Proč tomu tak je? Na tuto otázku zatím nikdo 

nezná odpověď. 

Cíl mé bakalářské práce spočívá v objasnění této problematiky, zviditelnění práce Policie 

ČR při vyhlašování a uskutečňování pátrání po pohřešovaných dětech, přiblížení přípravy 

pátracích týmů, zdokumentování prostředků využívaných Policií ČR při pátrání po 

pohřešovaných dětech. Dále bude proveden výzkum útěků svěřenců z dětského 

diagnostického ústavu v Hradci Králové a z výchovného ústavu se střední školou a školní 

jídelnou v Hostinném. K získání informací budu využívat především odbornou literaturu, 

metodické pokyny Policie České republiky, zákony, internet a především konzultace 

s odborníky. Nemalým přínosem by mohla být i má 17- ti letá praxe u Policie České 

republiky. 

 

1. Policie České republiky 

Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečností sbor, který plní úkoly ve věcech vnitřního 

pořádku a bezpečnosti a další v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Při 

plnění svých úkolů postupuje policie také podle schválených ratifikovaných a vyhlášených 

mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a které jsou součástí právního řádu.
2 

Policie ČR je velice rozsáhlá organizace, která funguje na mnoha úrovních. Veškeré složky 

těchto úrovní spolupracují, celá oddělení, skupiny i jednotlivci. Velkou podporou policejní 

práce je moderní výpočetní technika, nejmodernější vědecké poznatky a technologie, které 

pomáhají při vyšetřování a dokumentování trestné činnosti. Nejvíce práce v dokumentaci, 

vyšetřování a odhalování trestné činnosti koná Služba kriminální policie. U této složky pracují 

policisté i policistky, každý z nich je zařazen na své pozici a plní své specifické úkoly. U 

Služby kriminální policie je jak řádná pracovní doba, tak flexibilní pracovní doba, která se 

přímo odvíjí od páchání trestné činnosti. 

Funkčnost Policie České republiky upravuje mnoho zákonů, metodických pokynů, 

věstníků, předpisů. Nejdůležitější však je zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. 

V tomto jsou přímo vymezeny úkoly a oprávnění Policie ČR. 

                                                 
2
 § 2, zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky 



 

 

Služby u Policie ČR se dělí na službu pořádkové policie, službu dopravní policie, službu 

kriminální policie, službu cizinecké policie, službu železniční policie, útvaru rychlého 

nasazení, ochrannou službu, službu kynologie a leteckou službu. Všechny tyto složky spolu 

v případě potřeby spolupracují. Jejich organizace je jak v rámci celorepublikové působnosti - 

tyto složky jsou přímo podřízeny policejnímu prezidiu, dále pak krajské působnosti – tyto 

složky spadají pod správu kraje a nakonec s okresní působností, kdy složky řídí vedení 

územního odboru. 

 

2. Pátrání 

Pátrání po osobách a věcech je organizovaná činnost Policie České republiky prováděná 

v přímé souvislosti s plněním úkolů policie a využitím kriminalistických metod a prostředků. 

Cílem pátrání po osobách a věcech je vypátrání osoby nebo věci, totožnosti nebo identifikace 

osoby, mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního nálezu neznámé totožnosti.
3 

Dle Kovárníka můžeme vymezit i další pojem pátrání: „Pátrání lze vymezit jako systém 

preventivních, organizačních, operativně pátracích, administrativně evidenčních a jiných 

opatření a vyšetřovacích úkonů prováděných policií, útvary vyšetřování a útvarem inspekce 

k nalezení osob, které se skrývají v úmyslu vyhnout se trestní odpovědnosti, výkonu trestu 

nebo splnění jiné zákonné povinnosti, pohřešovaných osob a věcí, jichž je třeba pro boj 

s trestnou činností či pro jiný společensky závažný účel“. (Kovárník, 2002. s. 149) 

V rámci Policie ČR každodenně všechny útvary cíleně pátrají po hledaných a 

pohřešovaných osobách, po totožnosti neznámých mrtvol a kosterních nálezů. V případě 

nálezu části lidských těl provádí jejich identifikaci. Dále příslušníci Policie ČR pátrají po 

odcizených věcech, ale i opačně, když se při objasňování trestné činnosti naleznou věci, 

pátrají po jejich majitelích. V době vyspělých počítačových a operativních technologií se 

policisté snaží držet krok s pachateli trestné činnosti, alespoň v rámci svých možností. Nadále 

však platí, že poznámkový blok a tužka společně se zkušeností, rozumem a postřehem jsou při 

pátrání stále nenahraditelné. 

Policie ČR se každý den zabývá velkým počtem případů týkajících se hledaných osob. 

Velké procento v těchto případech zastupují oznámení o pohřešování dětí a mladistvých. 
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Závazný pokyn policejního prezidenta č. 135/2010, o Pátrání 

 



 

 

Nejčastěji se jedná o pohřešované děti, které se policistům podaří během několika málo hodin 

vypátrat. V případě pohřešování dítěte, Policie ČR nasazuje bez prodlení všechny policejní 

prostředky potřebné k jeho vypátrání. Velmi často policisté pátrají po „svých útěkářích“, to 

jsou děti, které v daném obvodu policie utíkají opakovaně. Postupem času si s nimi pátrající 

policisté vybudují bližší vztah – poznají je, a když dojde na situaci, že dítě opět uteče, 

policisté většinou vědí, kam si pro něj dojít a bezpečně jej dopravit zpět k rodičům nebo do 

výchovného ústavu. 

Daleko smutnější jsou případy útěků dětí, které mají k tomuto činu mnohem závažnější 

důvody. Jedná se o nefungující rodinné zázemí nebo problémy ve škole. Jsou to děti sexuálně 

zneužívané, nepřiměřeně trestané, mnohdy až mučené, šikanované, děti alkoholiků nebo 

rodičů, kteří jejich výchovu nezvládají, a proto jsou jejich děti svěřeny do ústavní výchovy. 

Z výchovných ústavů se pak děti snaží utéci za každou cenu a buď se vrací domů k rodině, 

nebo tam, kde jim je dobře. 

 

2.1. Příčiny pohřešování dětí 

Vždy, když je na Policii ČR oznámeno pohřešování dítěte, zabývají se policisté v první 

řadě příčinami jeho pohřešování. Je nutné zjistit konkrétní důvod, proč se dítě pohřešuje. 

Málokdy je oznamovatel pohřešování dítěte schopen zodpovědět otázku „co je příčinou 

pohřešování“ a to ať z důvodu neznalosti odpovědi či osobní zainteresovanosti – strach o dítě, 

počínající hysterie apod. Dle policejních statistik můžeme stanovit nejčastější důvody, proč se 

dítě pohřešuje - jedná se o: 

a) útěky dětí z domova či ústavů, 

b) neshody v rodině, 

c) prospěch ve škole, 

d) strach z trestu, 

e) týrání dítěte, 

f) psychická porucha dítěte, 

g) ztráta orientace dítěte v terénu, 

h) pohřešované dítě se stalo obětí násilného trestného činu (vražda, znásilnění, ublížení 

na zdraví apod.) 



 

 

2.2. Typologie dětí, po kterých je vyhlašováno pátrání 

V České republice je pojem pohřešované dítě specifikován jako dítě, které uteče z domova 

či z ústavu, kde je umístěno, dítě ztracené či dítě unesené ať již rodičem nebo třetí osobou.  

Je rozdíl mezi pojmem hledaná osoba a pohřešovaná osoba, pro práci policie je to zásadní 

informace. 

Pohřešovaná osoba – rozumí se jí fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je 

ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno 

pátrání 

Hledaná osoba – rozumí se jí fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů 

omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno 

pátrání.
4
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2.3. Děti zatoulané nebo ztracené 

Pátrání se vyhlašuje i po dětech ztracených či zatoulaných. Zde se většinou jedná o děti 

mladšího věku. U nich je pravděpodobné, že se buď při hře nebo jenom z nepozornosti či 

zvědavosti dostanou na místo, které neznají. A pak se ve snaze dostat domů dostávají dál a 

dál. Zde je velmi důležitá včasnost nahlášení pohřešování dítěte a také pozornost okolí. 

Málokdo by přešel situaci, že se malé dítě pohybuje samo bez dospělého, ať už je to kdekoli. 

Z vlastní praxe mohu uvést příklad nepozorné maminky: V Náchodě na parkovišti před 

nákupním střediskem ukládala matka nákup do vozidla. Společně s ní zde byl i její tříletý syn. 

Matka naložila nákup do vozidla, svého syna posadila do vozidla, zavřela dveře a šla odvézt 

nákupní vozík. Během této chvilky si však chlapec otevřel dveře, z vozidla vystoupil a 

poodešel kousek dál. Matka přišla k vozidlu, nastoupila a z místa odjela. Zda má dítě ve 

vozidle, jí ani nenapadlo kontrolovat. „Vždyť jsem ho tam přece dávala“, říkala později 

policistům. Až doma přišla na to, že jí chybí syn. V této situaci, ač velmi hysterická se 

zachovala výborně. Zavolala na linku 158. Ihned se rozjelo pátrání, popis chlapce běžel 

v regionálním rozhlase a v městském rozhlase. Zde se opět potvrdilo, že vnímavost okolí je 

důležitá. Chlapec totiž v době, co matka odjela z místa, nelenil a bez pláče a strachu se vydal 

na průzkum okolí. Problém byl ovšem v tom, že se nacházel v blízkosti mezinárodní silnice, 

na které je velký provoz vozidel. Při jeho cestě si jej všiml starší pán na procházce. Chlapce si 

vzal k sobě a snažil se vyzvědět, kde má rodiče. Jenže domluva s tříletým chlapcem nebyla 

žádná, a tak pán zavolal na linku 158. Zde mu operační důstojník sdělil, že se dítě hledá a ať 

zůstane na místě. Hlídka si u něho dítě vyzvedla během chvilky. V tomto příběhu dopadlo 

všechno dobře, matka se shledala se svým synem po hodině pátrání. A to díky všímavosti 

staršího pána, kterému nebylo lhostejné malé dítě bez rodičů. 

V případech pátrání po dětech a mladistvých je potřeba, aby se veškeré informace dostaly 

v co nejkratším čase mezi veřejnost i všechny dostupné hlídky Policie ČR v terénu. Dítě pak 

nemá tolik času na pohyb a vzdálení se od místa posledního známého výskytu. Pak je zde 

reálná naděje, že se ho podaří najít včas. 

2.4. Útěky dětí 

Pátrání se také vyhlašuje po dětech, co utečou z domova nebo ze zařízení, kde jsou 

umístěné. Tyto útěky mají největší zastoupení v počtu vyhlašování pátrání po pohřešovaných 

dětech v České republice. 



 

 

Děti, utíkající z rodiny k tomu mají své důvody. Děti mohou být psychicky nemocné, 

vztahy s rodiči nejsou vyhovující či se jedná o období vzdoru v pubertě, kdy se dítě samo 

hledá. Útěkem se dítě brání, uniká ze situací, které samo nedokáže řešit, které jej ohrožují či 

mu jinak nevyhovují. Může to být známka toho, že rodina nefunguje tak, jak by měla a dítě se 

v ní necítí bezpečně. 

 

3. Postupy a činnosti Policie ČR po přijetí oznámení o pohřešování dítěte - 

vyhlašování pátrání po pohřešovaném dítěti 

Pátrání po pohřešovaných dětech je organizovaná činnost Policie České republiky 

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

pohřešované děti nacházejí.
5 

Činnost Policie ČR v problematice pátrání po osobách určuje Závazný pokyn policejního 

prezidenta č. 135/2010 Sb. Tento upravuje úkony a náplň práce policistů zabývajících se 

pátráním po osobách. Veškeré související předpisy k pátrání po osobách jsou vyvěšeny na 

internetových stránkách ÚSKPV PP ČR, jejichž pracovníci je aktuálně doplňují a jsou volně 

přístupné široké veřejnosti na webových stránkách Ministerstva vnitra – www.policie.cz .  

 

 

3.1. Přijetí oznámení o pohřešování dítěte 

Oznamovatel, který chce nahlásit pohřešování dítěte má možnost přijít osobně na obvodní 

oddělení Policie ČR. Zde s ním, službu konající policista sepíše protokol o podání vysvětlení 

podle § 61 odst. 1 písm. b) zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Následně vyplní tiskopis 

„Oznámení o hledané, pohřešované osobě“ nebo tiskopis „Oznámení o útěku svěřence“. 

Druhá a velmi často využívaná možnost oznámení o pohřešování dítěte je na linku 158. Zde 

hovor přijme operační důstojník, který je speciálně vyškolen jednat v těchto situacích. Ví 

přesně, jak jednat s oznamovatelem, na co se dotazovat, aby mohl vyhodnotit situaci a 

přijmout následná opatření. Při rozhovoru s oznamovatelem se informuje zejména na to: 

- V jakém je vztahu oznamovatel s pohřešovaným dítětem? 
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- Kdo, a kdy naposledy dítě viděl? 

- Jsou v rodině nějaké problémy (ve škole, s rodiči, s kamarády, s láskou)? 

- Má u sebe dítě mobilní telefon, finanční hotovost? 

- Je dítě zdravé, nepotřebuje k životu nějaké léky, je v pořádku po psychické stránce? 

- Jak dítě vypadá, co má na sobě oblečeno? 

- Má dítě nějaké specifické znaky (jizvy, tetování, piercing,…)? 

- Jaké má kamarády, s kým se stýká, kam chodí? 

- Komunikuje dítě na sociálních sítích? 

- Je dítě zvyklé samo cestovat prostředky hromadné dopravy? 

- Jak je na tom dítě s důvěrou k okolí? 

- Pokud jsou spory o dítě (rozvod rodičů), zajišťuje operační důstojník veškeré právní 

podklady případu. 

Ihned po ukončení hovoru operační důstojník informuje důstojníka v dosahu na územním 

obvodu, pátrače kriminální policie a dozorčí službu místně příslušného obvodu, který bude 

pohřešování řešit, poté i další osoby, které jsou k pátrání potřebné, jako je psovod, pracovník 

preventivně informační skupiny (PIS). Dále založí v systému „Dispečer - Maják 158“ událost 

o pohřešování dítěte, kde vyplní veškeré získané poznatky, které se díky systému dostanou 

ihned do celé republiky. V návaznosti se informace přes pracovníka PIS dozvídají média, 

která při pátrání po pohřešovaných dětech mají nemalý podíl na jejich vypátrání.  

Po vyhodnocení získaných informací důstojník v dosahu rozhodne, zda se nejedná o dítě 

v ohrožení nebo o oběť trestného činu. Pokud tomu tak je, bezodkladně a důsledně vyžaduje 

součinnosti rezortních i mimorezortních orgánů a organizací. Ve většině případů se do pátrání 

zapojují složky PČR - Pořádková služba, Dopravní služba, Služba kriminální policie, Letecká 

služba, Cizinecká policie, složky IZS ČR (Hasičský záchranný sbor, Zdravotní záchranná 

služba). Dále se do pátrání zapojují i specializované složky, které mají uzavřené dohody o 

součinnosti s Policií ČR (Skalní záchranná služba, Horská služba, Armáda ČR, Obecní policie 

a další). 

Dítětem v ohrožení je pohřešovaná osoba mladší 15 let, která: 

1. se může stát vzhledem ke svému věku obětí nešťastné náhody, 

2. postrádá přístup k životu potřebným lékům, 

3. je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapovaná, nebo 



 

 

4. se stala obětí únosu, který zjevně vykazuje známky násilí, či jehož pachatel trpí 

duševním onemocněním nebo je labilní s nepředvídatelným chováním, anebo u 

něhož jsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že pohřešovaná osoba je 

v ohrožení života či zdraví, 

a v případech hodných zvláštního zřetele (např. je-li prokazatelně fyzicky či psychicky 

handicapovaná, postrádá přístup k životu potřebným lékům anebo je v ohrožení života) také 

pohřešovaná osoba starší 15 a mladší 18 let.
6 

Po tomto vyhodnocení se přes tiskové oddělení PČR informace automaticky předávají na 

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech 

(www.pomoztemenajit.cz), na webové stránky PČR (www.policie.cz) a do médií. 
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3.2. Formy a prostředky pátrání 

Formy pátrání 

a) osobní pátrání, kterým se rozumí každodenní cílevědomá činnost policisty spočívající 

v aktualizaci pátracích pomůcek a využívání prostředků pátrání při plnění služebních 

povinností, 

b) kontrola osob nebo věcí, 

c) domovní a osobní prohlídky, 

d) cílené pátrání, 

e) pátrací akce, kterou se rozumí jednorázové časově a prostorově omezené nasazení 

většího počtu sil a prostředků směřující k vypátrání objektu pátrání, organizace a 

řízení pátrací akce se provádí podle interního aktu řízení, 

f) přeshraniční pronásledování 

Obrázek I: tabulka systému PČR –„Dispečer Maják 158“ – pátrání po pohřešovaném dítěti 



 

 

Prostředky pátrání 

a) pátrací pomůcky – přehled objektů pátrání, přehled zájmových provozoven, 

b) informační systémy- PATROS, PATRMV, 

c) podpůrné operativně pátrací prostředky, 

d) zveřejnění v hromadných sdělovacích prostředcích, 

e) služební psi, 

f) kriminalisticko-technické prostředky, 

g) služební vrtulníky, 

h) další technické prostředky
7
 

Informační systém PATROS (pátrání po osobách) 

Informační systém PATORS je celostátní automatizovaný systém s centrální databází, 

provozovaný Policií České republiky na základě právního předpisu
8 

jako základní nástroj 

využívaný k plnění úkolů policie při pátrání po osobách.
9 

Obsah Informačního systému PATROS 

1) V Informačním systému PATROS jsou zpracovávány údaje k: 

a) osobám hledaným a pohřešovaným, 

b) osobám neznámé totožnosti, 

c) mrtvolám, částem lidského těla nebo kosterním nálezům neznámé totožnosti, 

2) K osobám jsou zpracovávány: 

a) identifikační a kontaktní údaje 

- jméno, příjmení, rodné příjmení, 

- pohlaví, 

- rodné číslo, datum narození, 

- místo narození, 

- státní občanství 

- příjmení, jméno a rodné číslo a kontaktní údaje stykových nebo kontaktních 

osob (zejména rodičů, dětí, partnerů), 

- doklady totožnosti a jiné doklady, 

- místo pobytu, 
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- fotografie, přezdívky, falešná jména, včetně variant jejich psané podoby, 

b) citlivé osobní údaje 

c) popisné údaje a další údaje k pátrání, zejména: 

- popis osoby, 

- druh kriminality, pro kterou bylo vyhlášeno pátrání, 

- subjekt, který osobu hledá, 

- podklad pro pátrání, 

- příslušnost k určité sociální skupině (např. zaměstnání, recidivista, mladiství), 

- hrozba spojená s hledanou osobou (osoba ozbrojená, násilná, jinak 

nebezpečná), 

- důvod záznamu, 

d) transakční údaje, zejména údaje o tom, zda byly pořízeny: 

- daktyloskopické otisky – tvořeny identifikačním číslem (ID AFIS) a souborem 

s otiskem, 

- vzorek písma, 

e) poznámka, v níž jsou případně bližší informace o okolnostech a důvodech pátrání 

a v níž je vymezen požadavek na postup a opatření, které je nutné učinit po 

vypátrání osoby a popis již provedených úkonů během pátrání.
10
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3.3. Mimořádné pátrací opatření – MPO 

V případě vyhlášení celostátního pátrání po pohřešovaném dítěti se může vyhlásit 

mimořádné pátrací opatření. To se však vyhlašuje pouze ve velmi závažných případech 

pohřešování (např. dítěti hrozí nebezpečí ohrožení života nebo zdraví). Podnět k vyhlášení 

mimořádného pátracího opatření podává pracovník SKPV oddělení pátrání. Ten cestou 

Policejního prezidia ČR, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování podává žádost o 

vyhlášení mimořádného pátracího opatření. Zodpovědný policista Policejního prezidia MPO 

schválí a cestou Operačního střediska Policejního Prezidia jej přes systém Dispečer – Maják 

158 rozesílá do celé republiky na všechna operační střediska, jejichž pracovníci informace 

dále systémem Dispečer – Maják 158 předávají na všechna obvodní policejní oddělení v 

republice. Dozorčí služba na obvodním oddělení pak s vyhlášeným MPO seznámí všechny 

policisty ve službě. 

3.3.1. Činnost operačních středisek PČR 

Operační středisko poskytuje mimo jiné, potřebný servis příslušníkům policie ve výkonu 

služby v souvislosti s plněním jejich služebních úkolů spočívající zejména v koordinaci a 

řízení sil a prostředků při policejních akcích, policejních a bezpečnostních opatřeních, 

v zajištění spolupráce s dalšími útvary policie a dalšími subjekty. Dále opatřuje a soustřeďuje 

v potřebném rozsahu informace o událostech pro rozhodování vedoucích policistů a o 

opatřeních přijatých k řešení bezpečností situace, soustředěné informace hodnotí, zajišťuje 

jejich upřesnění či doplnění a předává je příslušným vedoucím policistům současně 

s informací o dosud provedených opatřeních nebo návrhem na řešení nastalé události.
11 

Operační důstojníci na operačních střediscích mají k zajištění výkonu své práce k dispozici 

výkonnou výpočetní techniku, která jim pomáhá v komunikaci s policisty ve výkonu služby, 

ale i s ostatními složkami Policie ČR jako jsou operační středisko Policejního prezidia, 

lustrační pracoviště, letecká služba, pyrotechnici, apod. Spolupodílí se na dopravním 

zpravodajství, zabezpečují sledování kamerových systémů, pomocí záznamové a výpočetní 

techniky zajišťují přenos neutajovaných informací. K plnění svých úkolů využívají 

integrovaný komunikační a řídící systém Dispečer-Maják 158. 
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3.3.2. Integrovaný komunikační a řídící systém Dispečer-Maják 158 

Systém je provozován za účelem zautomatizování a zjednodušení administrativní činnosti 

na operačních střediscích, spočívající zejména v dokumentaci údajů (včetně osobních) 

týkajících se tísňových výzev, relevantních reakcí na ně a opatření přijatých k nápravě 

poruchového stavu. Údaje jsou v systému ukládány v datové podobě.
12 

Systém umožňuje přenos dat mezi operačními středisky a základními útvary, příjem 

datových vět (informací) zpracovaných telefonickými centry tísňového volání mezinárodního 

čísla 112, zde se jedná o tísňové události nahlášené na telefonní číslo 112. Získané informace 

pracovníci telefonického centra tísňového volání 112 zpracují, zadají do systému Dispečer-

Maják 158 a posléze odešlou na příslušné operační středisko Policie ČR, kde operační 

důstojník tuto informaci předá přímo hlídce, v jejímž obvodu situace vyžadující zásah Policie 

ČR nastala. Přenos dat do služebních vozidel policie je zajištěna prostřednictvím digitální 

radiové sítě Matra - Pegas. Pomocí systému Dispečer Maják 158 jsou operační důstojníci 

schopni okamžitě reagovat na nastalou situaci a následně velmi rychle předávat získané 

informace v rámci policie do celé republiky.  
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3.3.3. Digitální radiová síť MATRA – PEGAS 

Systém Matra – Pegas je digitální, buňkový, radiový komunikační systém s pokrytím celé 

České republiky. Pokrytí je rozděleno do jednotlivých regionů vzájemně propojených. Síť 

Matra – Pegas umožňuje mobilní digitální komunikaci Policie ČR a ostatních složek 

Integrovaného záchranného systému. Jedná se o hlasové a datové služby, které jsou plně 

digitální a ve všech fázích přenosu zůstávají v digitální podobě.
13 

3.3.4. Lokalizace mobilních telefonů 

Zejména v případech nebezpečí z prodlení, přímého ohrožení života a zdraví, popřípadě 

možného pátrání po horké stopě může základní organizační článek, útvar policie nebo 

zahajující útvar cestou operačního střediska vyžádat poskytnutí lokalizačních údajů od 

poskytovatele (mobilní operátoři), zahajujícím útvarem může být i operační středisko na 

základě oznámení na linku tísňového volání.  

Operační odbor Policejního prezidia na základě zápisu v protokolu akce v systému Maják 

158 zajistí lokalizační údaje od poskytovatele a po jejich obdržení je neprodleně předá cestou 
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operačního střediska žadateli, o jejich předání provede zápis do systému Maják 158.
14

 

Od 1. ledna 2009 vešel v platnost nový zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb., 

který mimo jiné značně upravil řešení problematiky pátrání po pohřešovaných a hledaných 

osobách. Jedná se o § 68 odst. 2,3 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR: 

- odst. 2) Policie může žádat pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo 

pohřešované osobě a za účelem zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo 

totožnosti neznámé mrtvoly poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od právnické 

nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť, nebo poskytující veřejně 

dostupnou službu elektronických komunikací způsobem umožňujícím dálkový a 

nepřetržitý přenos. 

- odst. 3) Policie může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo 

pohřešované osobě žádat od: 

a) banky předávání dat o době a místě použití elektronického a platebního prostředku 

hledané nebo pohřešované osoby způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý 

přístup, 

b) zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení poskytnutí informací o době a 

místě poskytnutí zdravotní péče této osobě.   

Lokalizace mobilních telefonů pohřešovaných dětí lze provést pouze, pokud je mobilní 

telefon v zapnutém režimu. Po podání žádosti je operátor schopen během malé chvíle 

poskytnout lokalizaci poslední buňky, která mobilní telefon zaměřila. Od této informace se 

dále odvíjí postup při vyhlašování pátrací akce.  

Lokalizační údaje – údaje o skutečné poloze hledané osoby, tyto údaje udávají, kde se 

právě hledaná osoba nachází nebo kde byla. Lokalizační údaje vychází z dostupných metod 

určování polohy a satelitních údajů. Jelikož došlo k velkému rozšíření mobilních telefonů – 

každý uživatel nosí přístroj neustále u sebe, je lokalizace mobilního telefonu nejrozšířenějším 

způsobem zaměření hledané osoby. 
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4. Postup Policie ČR před a po vyhlášení akce na záchranu dítěte 

Většinou pátrací akce vyhlášená na záchranu dítěte úzce souvisí s postupy v rámci 

operativně pátrací činnosti, na kterou vlastní forma pátrací akce navazuje. Při přípravě pátrací 

akce po pohřešovaném dítěti jsou nejdůležitější údaje uvedené v „oznámení o pohřešované 

osobě“, poznatky získané od oznamovatele, vytěžení blízkého okolí pohřešované osoby a 

místní a osobní znalosti policistů podílejících se na této přípravě. Zjišťují se příčiny a motivy 

zmizelého dítěte. Na základě získaných informací poté policisté stanovují pátrací verze a 

konkrétní úkoly, především pro: 

- Prověření posledního místa výskytu pohřešovaného dítěte. Zde se zjišťuje především 

místo trvalého bydliště, škola, bydliště kamarádů, místo volnočasových aktivit, kde se 

dítě zdržuje. Dále je nutné vyhodnocení informací ze sociálních sítí, na kterých se 

pohřešované dítě „pohybuje“, dostupnost mobilního telefonu dítěte. Důležité je 

prověření cest vedoucích do školy, na volnočasové aktivity, ke kamarádům, 

Obrázek III: mapa lokalizace mobilního telefonu v systému  PČR – „Dispečer-Maják 158“ 



 

 

oblíbených míst, kde se pohřešované dítě často zdržuje, ale i řek či rybníků – pokud se 

v teritoriu nachází, sklepů, zahrad, skladišť a dalších míst. Stejně důležité je propátrání 

míst, kde by se v případě smrti mohlo pohřešované dítě nacházet, jedná se především 

o studny, bazény, výkopy a jiná nebezpečná místa. 

- Ohledání osobního majetku pohřešovaného dítěte v místech, kde se toto dítě 

pohybovalo a to za přítomnosti oznamovatele (většinou rodiče). Jedná se o zjištění, 

zda něco nechybí. Je nutné zjistit, jestli se pohřešované dítě s něčím léčí, zda 

pravidelně užívá léky, na kterých je závislý jeho život a zdraví. Důležité je i zjištění 

stavu rodinných a příbuzenských vztahů a dalších možných styků, kde by se mohlo 

pohřešované dítě zdržovat. 

Pokud byla zjištěna skutečnost, že se pohřešované dítě nachází na určitém území či 

v určitém objektu a pokud je znám čas a prostor jeho pohybu, neprodleně se zahajuje pátrací 

akce. Při pátrací akci Policie ČR využívá jak svých vlastních sil a prostředků, tak i síly a 

prostředky Integrovaného záchranného systému kraje, specializované složky, které mají 

uzavřené dohody o součinnosti s Policií ČR (Skalní záchranná služba, Horská služba, Armáda 

ČR, Obecní policie a další). 

4.1. Vytvoření štábu velitele 

K plnění úkolů při policejní akci pátrání po pohřešovaném dítěti si velitel akce zřizuje štáb 

a určuje jeho složení. Složení štábu se odvíjí podle potřeb vyhlášené pátrací akce. Štáb 

policejní akci připravuje, řídí a vyhodnocuje její průběh. Jedná se o skupinu lidí s různými 

specializačními odbornostmi. Tito koordinují konkrétní činnosti tak, aby bylo dosaženo 

společného cíle. Zaměřují se zejména na tyto úkoly: 

1. Před policejní akcí: 

- vyhodnocují aktuální bezpečností situaci v daném území, 

- upřesňují seznam sil a prostředků policie nasazených do policejní akce, 

- upřesňují rozlohu území a seznam objektů, v nichž bude policejní akce 

prováděna 

 

2. V průběhu policejní akce: 

- zpracovávají podklady pro operativní rozhodování a vydávání rozhodnutí, 

- organizují a provádí první pomoc nižším útvarům policie, 

- provádí instruktáž policistů,  



 

 

- zajišťují funkční spojení a koordinaci všech sil a prostředků, 

- vedou dokumentaci průběhu policejní akce, 

- zajišťují součinnost (se soudem, státním zástupcem, jinými orgány, složkami a 

organizacemi), 

- plní úkoly podle rozhodnutí služebního funkcionáře 

3. Po skončení policejní akce: 

- zpracují komplexní operativně-taktické vyhodnocení policejní akce na základě 

dokumentace, 

- předloží služebnímu funkcionáři závěrečnou zprávu s uvedením konkrétních 

výsledků a návrhů na další opatření.
15

 

4.2. Velitel policejní akce 

Každá pátrací akce po pohřešovaných osobách se začleněním složek Integrovaného 

záchranného systému České republiky musí mít svého velitele zásahu. Při pátracích akcích 

v terénu se jedná zpravidla o příslušníka Policie ČR.
16  

Velitel pátrací policejní akce může po 

vyhodnocení situace požádat o spolupráci další složky Integrovaného záchranného systému 

České republiky. Hodnotí bezpečnostní situaci a vzhledem k rozsahu a charakteru opatření 

určuje postupy při jeho zajištění. Dále si zpravidla zřizuje štáb velitele zásahu, s jehož pomocí 

koordinuje a řídí pátrací akci v terénu. V případě nutnosti může velitel povolat: 

- příslušníky analytické skupiny Policie ČR – tito analyzují a dokumentují společný 

zásah Integrovaného záchranného systému, 

- příslušníky Policie ČR ze specializovaných pracovišť – psovodi, potápěči, 

- velitele jednotek požární ochrany, 

- zástupce Zdravotnické záchranné služby, 

- starostu oblasti, pod kterou pátrací akce spadá,  

- velitele speleologické záchranné služby, která se zabývá záchranou osob, 

nacházejících se v podzemních prostorách, 

- velitele horské služby. 

     Velitel zásahu má podle zákona o Integrovaném záchranném systému při vykonávání 

záchranných a likvidačních prací velké pravomoci. Může nařídit evakuaci osob, zakázat či 
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omezit přístup osob na místo zásahu, vytyčit určitá omezení směřující k ochraně života, 

zdraví, majetku a životního prostředí. Dále je velitel zásahu oprávněn ze zákona žádat o 

pomoc osoby jak fyzické tak právnické. Tyto osoby mají ze zákona povinnost tuto žádost 

vyslyšet a v rámci svých možností pomoci. 

4.3. Zásady řízení pátracích akcí 

Pro řízení pátracích akcí je potřeba dodržet určité zásady, které vychází z poznatků 

získaných při samotném zásahu v terénu. 

4.3.1. Zásada včasnosti 

Nejdůležitější a nejzásadnější předpoklad úspěšné pátrací akce je její včasné zahájení. Tato 

zásada je závislá především na oznamovateli pohřešovaného dítěte, je nutné okamžité 

nahlášení pohřešování, neboť v tomto případě hraje čas velmi důležitou roli. Velmi podstatná 

je i zkušenost policisty přijímajícího oznámení o pohřešování dítěte. Jeho schopnost získat 

veškeré dostupné informace o pohřešovaném dítěti a okolnostech jeho pohřešování. Toto 

bývá složité, neboť oznamovatel ve většině případů je velmi emotivně naladěn a není snadné 

s ním komunikovat. Zde nastupuje profesionalita policisty, který musí oznamovatele zklidnit, 

aby začal spolupracovat. Po získání informací policista zahajuje důkladnou operativní činnost, 

která spočívá v prověření nemocnic, příbuzných a kamarádů pohřešovaného dítěte. Jedna 

z nejdůležitějších informací získaná operativní činností by měla být informace o posledním 

místě a době výskytu pohřešovaného dítěte. Pokud oznámení o pohřešování dítěte přijímá 

policista na Obvodním oddělení PČR je jeho povinností cestou hlásné služby informovat 

Operační středisko PČR, které následně přejímá zodpovědnost za vyhlášení a řízení pátrací 

akce.   

4.3.2. Zásada vytyčení plochy pátrání 

Vytyčit prostor pátrání je základní úkol velitele pátrací akce. Ten ze získaných informací, 

které často bývají subjektivní, musí určit prostor, který je prvotně důležité propátrat. Při tomto 

je v dnešní době velmi užitečná možnost lokalizace mobilního telefonu prostřednictvím 

provozovatelů zajišťujících veřejnou telekomunikační síť.  V praxi se však stává, že i tyto 

informace mohou být zavádějící a velmi nepřesné. Při vytyčování prostoru pátrání je důležité 

zohlednit množství dostupných sil a prostředků a přístupnost či nepřístupnost terénu, který je 

nutné propátrat. 



 

 

4.3.3. Zásada včasného nasazení dostupných sil a prostředků 

Velitel pátrací akce po vytyčení plochy pátrání musí zohlednit členitost terénu a tento 

rozdělit na sektory a úseky. Přínosem úspěšné pátrací akce je osoba znalá určeného terénu 

pátrání, která je začleněna do řídícího štábu. Na základě informací podaných touto osobou a 

na základě mapových podkladů je schopen velitel pátrací akce stanovit množství sil a 

prostředků potřebných k pátrání. Při pátrací akci mohou nastat situace, kdy je na místě 

potřebný specialista vycvičený pro svou práci, např. potápěči, horolezci, letecká služba, apod. 

Tohoto si velitel pátrací akce zajišťuje cestou operačního střediska PČR. 

4.3.4. Zásada profesionálního přístupu pátracího týmu 

Je důležité, aby všichni zúčastnění pátrací akce, ať již policisté, členové IZS či 

dobrovolníci svou činnost prováděli zodpovědně a profesionálně. Tedy tak, jako by pátrali po 

osobě sobě blízké.  

4.3.5. Zásada spolupráce s veřejností 

Při pátrání po pohřešovaných osobách je důležité do pátracího procesu zapojit i hromadné 

sdělovací prostředky. Což se realizuje cestou Preventivně informačních skupin Policie České 

republiky (PIS), jejichž pracovníci jsou pro komunikaci s médii odborně vyškoleni. Pokud 

nastane situace, že je potřeba vyrozumět média o vyhlášeném pátrání po pohřešované osobě, 

může s médii za složku Policie ČR komunikovat pouze pracovník skupiny PIS. Poskytování 

informací o pátrání po osobách v médiích upravuje čl. 18 Závazného pokynu policejního 

prezidenta č. 135/2010, o Pátrání. Dle tohoto závazného pokynu je možné uveřejnit informace 

v médiích regionálních, celorepublikových (ČT1, NOVA, PRIMA), ale i v médiích na území 

cizích států. Poslední možnosti se využívá většinou při pátrání v příhraničních oblastech, nebo 

když je podezření, že pohřešovaná osoba má vazby na zahraničí. Aktivita veřejnosti velmi 

napomáhá při pátrání po pohřešovaných osobách a je tedy zcela nenahraditelná. V mnoha 

případech pomůže s pátráním po pohřešované osobě právě všímavost široké veřejnosti.
17

 

5. Pátrací týmy a speciální složky Policie ČR 

Pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že se pohřešované dítě může nacházet na 

určitém území či v objektu a je zde reálná možnost využití policejních specialistů, velitel akce 
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je neprodleně povolává do pátrací akce. Do složky policejních specialistů patří - policejní 

kynologové, policejní potápěči, letecká služba Policie ČR. 

5.1. Příprava pátracích týmů a jejich pracovníků 

U Policie ČR mohou u Služby pátrání po pohřešovaných osobách a věcech pracovat 

policisté, kteří mají potřebné zkušenosti, které získali prací u Policie (např. na Obvodním 

oddělení, Službě dopravní policie, apod.). Odslouženými roky získá policista zkušenosti 

potřebné k práci na Službě pátrání. Služební příprava policistů pátrání u Policie ČR je 

založena jednak na zkušenostech a pak na znalosti závazného pokynu policejního prezidenta 

č. 135/2010, o Pátrání. Na toto navazuje kurz Policie ČR pro pracovníky Služby kriminální 

policie. Kurz probíhá po dobu tří měsíců formou denního studia. Jeho obsahem je všeobecné 

kriminalistické vzdělání policistů nastupujících ke kriminální službě. Organizují jej školící 

střediska v Pardubicích, Praze a Brně. Zkušení policejní lektoři proškolí policejní pátrače 

formou výkladu teoretické části, na kterou navazují praktické nácviky modelových situací. Na 

závěr kurzu skládají absolventi zkoušku z dosažených teoretických vědomostí, a dále pak 

praktickou zkoušku. Na základě úspěšně složených zkoušek, vystaví školící středisko Policie 

ČR certifikát, který policistu opravňuje pracovat na Službě kriminální policie, tedy i na úseku 

pátrání po pohřešovaných osobách a věcech. Dále pak služební příprava pracovníků pátrání 

pokračuje v součinnostních cvičeních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen 

IZS). Tato cvičení se konají jak na krajské, tak i na celorepublikové úrovni. Jsou do nich 

začleněni pracovníci Služby pátrání, policisté Územních odborů Policie ČR, Policejní 

kynologové, kynologové Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS), pracovníci 

Záchranné služby, dále se do těchto cvičení zapojují i specializované složky, které mají 

uzavřené dohody o součinnosti s Policií ČR (Skalní záchranná služba, Horská služba, Armáda 

ČR, Obecní policie a další). Na těchto cvičeních se zjišťuje akceschopnost a spolehlivost 

všech zúčastněných složek, postupy, které se osvědčily, chyby, kterých je nutno se vyvarovat 

a zjišťují se nedostatky, které je vhodné řešit. 

5.2. Využití služebních psů při pátrání po pohřešované osobě 

Opravdu nepostradatelným pomocníkem při pátrání po pohřešovaných osobách a dětech je 

služební pes. Služební psi Policie České republiky jsou speciálně cvičeni a připravováni na 

pátrací akce, kde se hledají pohřešované osoby či děti. Oproti jiným pátracím prostředkům 

mají služební psi při pátracích akcích velkou výhodu, jakou je jejich rychlost a čichové 



 

 

schopnosti. Při pátrací akci je třeba brát zřetel na velikost prostoru, kde pátrací akce probíhá, 

dále se musí počítat s tím, že pohřešovaná osoba či dítě se záměrně skrývá, mohlo dojít ke 

ztrátě orientace v prostoru či je pohřešovaná osoba zraněná. V prvních chvílích pátrací akce se 

využívají psovodi se služebními psy Policie České republiky. Pokud se pohřešovanou osobu 

nedaří nalézt, je možnost nasadit do pátrací akce psy ostatních složek Integrovaného 

záchranného systému. Počet a sestava kynologických pátracích týmů se určuje dle prostoru a 

členitosti terénu, kde pátrací akce probíhá, a dále dle závažnosti případu. Psovodi se psy jsou 

obvykle nasazování po dvojicích, propátrávají nedostupné prostory a objekty, pátrají mimo 

pátrací skupiny. Nasazení psa do pátrací akce je obvykle ovlivněno povětrnostními 

podmínkami, stářím pachové stopy, pohybem osob v okolí místa a dalšími okolnostmi.  

5.2.1. Mantrailing – nová metoda pátrání po pohřešovaných osobách 

Při pátrání po pohřešovaných osobách a dětech je možné využít služeb mantrailerů – psů, 

kteří jsou speciálně vycvičeni ke sledování individuálního pachu hledané osoby. Tito psi jsou 

schopni pomocí svého výjimečného čichu sledovat stopu v jakémkoli prostředí. V uzavřených 

prostorách budov, v městské zástavbě, v místech s vysokou koncentrací lidí i ve volném 

terénu. Na jejich výkony nemají vliv ani povětrnostní podmínky, jsou schopni hledanou osobu 

nalézt i ve velké skupině lidí. Za určitých podmínek mohou pracovat i v kontaminovaném 

prostřední. Pohyb psa po stopě se může lišit od skutečné trasy, kudy hledaná osoba prošla, 

jelikož se pes zaměřuje na pach hledané osoby, který  nasumuje (načuchá) ze vzduchu. 

Jediným úkolem maintrailerů je nalezení hledané osoby v co nejkratším čase. Pes proto 

nesleduje přesnou trasu pohřešované osoby, orientuje se podle stáří a intenzity individuální 

pachové stopy. Díky svým čichovým schopnostem je schopný analyzovat i minimální 

množství přítomného pachu a tuto stopu sledovat extrémně dlouho. Maintrailingu se mohou 

věnovat plemena všech psů. Záleží však na limitech jednotlivých plemen, rozhodující jsou 

anatomické a genetické předpoklady ve schopnostech čichových orgánů a mozkové kapacity.  

Prozatím maintrailing nelze zařadit do stávajícího Integrovaného záchranného systému. 

Maintrailing je samostatnou kategorií stopařské práce, ale díky výsledkům, které vykazuje je 

jen otázkou času, kdy bude oficiálně zařazen do práce Policie ČR a Integrovaného 



 

 

záchranného systému. V současné době se maintrailingu u Policie ČR věnuje celkem 5 

psovodů, kteří začínají se cvičením služebních psů plemene bloodhound.
18

 

5.2.2. Bloodhound 

Plemeno psů, kteří díky svým zcela výjimečným čichovým schopnostem jsou jedni 

z nejlepších ve využití při maintrailingu. Jedná se o plemeno psů patřících do skupiny 6 – 

honiči, barváři a příbuzná plemena dle F.C.I.: sekce 1.1 – velcí honiči s pracovní zkouškou. 

Již 400 let chovatelé speciálním křížením vylepšují jejich již tak výborné čichové schopnosti. 

Bloodhoundi mají velkou schopnost koncentrace a vysokou vytrvalost. Jsou schopni pracovat 

nepřetržitě mnoho hodin, aniž by zapomněli, koho hledají. Bloodhound je velmi přátelské 

plemeno, neagresivní a proto nehrozí žádné nebezpečí napadení při nalezení hledané osoby. 

To je velmi důležité při hledání pohřešovaných dětí. Při stopování pracuje pes pouze na 

stopovací šňůře. 
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5.2.3. Individuální pach 

Individuální pach konkrétního člověka vzniká na základě bakteriálního rozkladu 

odumřelých buněk lidského těla a následné tvorby plynů. Každý člověk má tento pach stejně 

jedinečný, jako je otisk prstu nebo kombinace DNA v jádrech buněk. Tento pach nelze 

zaměnit, nebo překrýt a to ani výživou či změnou vnějšího prostředí.
19 

 

5.3. Využití vrtulníku při pátrání po pohřešované osobě 

Pokud nastane situace, že je život pohřešované osoby či dítěte ohrožen, je do pátrací akce 

nasazen vrtulník Policie ČR. Jeho provoz nepřetržitě zajišťuje Letecká služba Policie České 

republiky. Výhodou nasazení vrtulníku do pátrací akce je jeho pohyblivost všemi směry, 

pomalý přelet v nízké výšce, možnost zastavení v prostoru, využití termovize na palubě 

vrtulníku. Velitel akce prostřednictvím místně příslušného Operačního střediska Policie ČR 

na operačním odboru PP ČR vyžádá přítomnost vrtulníku na místě pátrací akce, dále určí 
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policistu s dobrou místní znalostí, který bude na palubě vrtulníku navigovat posádku, určí 

místo přistání vrtulníku a potvrdí klimatické podmínky v místě pátrací akce letecké službě 

Policie ČR, určí přibližnou dobu trvání akce, specifikuje terén v místě zásahu. 

Základní způsoby pátrání s použitím vrtulníkové techniky: 

a) přímé vizuální pátrání – vhodné na velkých rovinách a přehledných úsecích s nízkou 

vegetací, nad vodními plochami, v zimních měsících na sněhové pokrývce, kde jsou 

velmi dobře viditelné trasologické stopy, 

b) vizuální pátrání s nočním světlometem – silný světlomet lze využít k širokému či 

bodovému osvětlení prostoru, budov, místa, prosvícení nízké vegetace, lesního 

porostu, tento způsob je účinný v malém či upřesněném prostoru výskytu objektu 

pátrání, 

c) pátrání s využitím FLIR – (tzv. termovize – optoelektronické zařízení pro snímání a 

uchování barevného odrazu rozdílných teplot), účinné zejména v chladnějších 

měsících nebo denní době bez přímého slunečního svitu a v případech konkretizace 

místa výskytu objektu pátrání.
20

 

Faktory, které ovlivňují efektivnost nasazení vrtulníku: 

a) včasná informace letecké službě – důležité je rozhodnutí velitele pátrací akce, zda 

bude na místě užitečný vrtulník (musí se počítat s doletovou dobou vrtulníku, kdy 

hledaná osoba se neustále pohybuje a prostor pátrání se tímto zvětšuje), 

b) kvalitní a přesné informace – dle nichž posádka zvolí typ vrtulníku a potřebné 

vybavení pro pátrání, 

c) naplánování pátrací akce – před příletem vrtulníku velitel akce naplánuje postup 

pátrací akce na zemi i ve vzduchu (koordinace sil a prostředků), 

d) spojení – zvolení kanálu digitální radiové sítě Matra, na kterém bude probíhat 

komunikace, 

e) zajištění zkušeného policisty – tento musí mít výbornou znalost terénu, kde pátrací 

akce probíhá – tuto uplatňuje na palubě vrtulníku při navigaci posádky, 

                                                 
20

 TÓTH Jozef, Vybrané problémy teorie a praxe velení. Praha: Policejní akademie ČR, 2007. ISBN 978-80-

7251-240-9 

 



 

 

f) objektivnost letových podmínek -  klimatické podmínky (vítr, srážky, sluneční svit), 

roční a denní doba, geografické prostředí (zástavba, vegetace). 

  

Obrázek V: policejní vrtulník v akci – fotoarchiv Skupiny dopravních nehod DI PČR v Náchodě [2012-

07-06]     



 

 

5.4. Využití potápěčů při pátrání po pohřešované osobě 

Přivolání potápěčů na místo pátrací akce záleží na veliteli pátrací akce. Ten vyhodnotí 

situaci, a pokud nastane reálná možnost, že hledaná osoba mohla utonout, přivolá 

prostřednictvím místně příslušného Operačního střediska Policie České republiky na místo 

policejní potápěče. Další z možností je i využití potápěčů Integrovaného záchranného 

systému, zejména potápěčů Hasičského záchranného sboru. Na místě je potřeba vyhodnotit 

informace důležité pro rozhodování potápěče: 

- předpokládaná doba utonutí, 

- charakteristika vodní plochy (tekoucí voda, rybník, přehrada, lom, možnost spodních 

proudů), 

- stav vodní hladiny (povodně, zvýšená hladina vody vlivem vytrvalých dešťů), 

- roční období, 

- klimatické podmínky (teplota vzduchu, vody, bouřka, vítr), 

- informace o utonulé osobě (pohlaví, věk, oblečení, možnost ovlivnění alkoholem či 

drogou, nešťastná náhoda, vražda), 

- přesné určení místa (svědky). 

Po získání těchto informací potápěč vyhodnotí, stanoví či vyloučí pravděpodobné místo 

nálezu utonulé osoby, kterou následně začne hledat.
21

      

6. Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech – 

NKMPPD 

Program NKMPPD byl do provozu uveden dne 25. května 2009. Jedná se o systém 

vyvinutý za účelem co nejrychlejšího a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí. Program 

počítá se zapojením široké veřejnosti do pátrání a se zajištěním psychologické podpory 

rodinám pohřešovaných dětí. Základem systému je pátrací činnost PČR, je zapojován IZS a je 

realizována úzká spolupráce s dalšími subjekty, veřejností, mediálními partnery, nestátními 

organizacemi apod. 

Systém se spouští, pokud jsou splněna daná kritéria: 

- pohřešované dítě je mladší 15 let, nachází se v ohrožení života nebo zdraví, zejména: 
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- vzhledem ke svému věku se dítě může stát obětí nešťastné náhody, 

- dítě nemá přístup k životu potřebným lékům, 

- dítě je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapované, 

- jde o únos, který je evidentně násilné povahy, pachatel trpí duševním onemocněním, 

nebo je labilní a má nepředvídatelné jednání, nebo u něhož jsou známy skutečnosti 

nasvědčující tomu, že pohřešované dítě je v ohrožení života nebo zdraví 

- jde o dítě starší 15 let a mladší 18 let, je-li prokazatelně fyzicky či psychicky 

handicapované, nemá přístup k životně důležitým lékům, anebo je v ohrožení života. 

Systém se nespouští pokud: 

- dítě uteče z domova či z výchovného zařízení, 

- pohřešované dítě je hledáno policií v souvislosti s jeho trestnou činností. 

Pokud se během pátrání jakkoli změní situace, může být systém spuštěn. Vždy by se však 

mělo jednat o velmi závažné případy pohřešování dětí. V závažných případech pak pátrač 

vloží do systému PATROS označení „dítě v ohrožení“. Ihned po tomto označení jsou 

informace cestou internetu předány médiím, které upozorní širokou veřejnost na pohřešování 

dítěte. Pokud tedy nastane závažný případ pohřešování, je nutné vyhlásit pátrání okamžitě. 

Program je na úplném začátku, ale do budoucna se počítá, že přes mobilní operátory budou 

rozesílány sms zprávy v okruhu 5-10 km od místa pohřešování dítěte na všechny mobilní 

telefony v dosahu. Dále na informačních tabulích na dálnicích budou probíhat krátké zprávy 

typu“ „ztratil se 5 letý chlapec – nalaďte rádio F 1“, v nákupních střediscích či centrech budou 

vysílány informace na obrazovkách.
22 

6.1. Pilíře projektu NKMPPD 

Cílem projektu je hlavně zvýšení vnímavosti veřejnosti problému pohřešovaných dětí. 

Projekt upozorňuje veřejnost na svou existenci a snaží se o zapojení veřejnosti do spolupráce 

s Policií ČR při pátrání po pohřešovaných dětech. Ukazuje způsoby bezpečného chování a 

prevence v souvislosti se zmizením dítěte. Zvyšuje důvěryhodnost Policie ČR při komunikaci 

rodiny s policií. Dalším cílem je snížení počtu trestných činů ohrožujících život a zdraví dětí 

či snížení počtu pohřešovaných dětí. 
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1. pilíř – policejní pátrání 

- systém pátrání po pohřešovaných dětech funguje velice dobře, procento 

úspěšnosti je vysoké (95%) 

- k jeho zefektivnění přispívá rychlý přenos informací od policie k veřejnosti 

pomocí aplikace „Pátrání po osobách“ na webu www.policie.cz 

2. pilíř – spolupráce s médii 

- veškerá média rychle a opakovaně vysílají informace o pohřešovaném dítěti 

podle pravidel obsažených v memorandech o spolupráci 

3. pilíř – spolupráce s veřejností 

- každý občan může pomoci při pátrání po pohřešovaném dítěti, postačí pouze, 

když se přihlásí k odběru informací o vyhlášeném pátrání na www.policie.cz 

nebo www.pomoztemenajit.cz 

4. pilíř – psychologická pomoc rodinám pohřešovaných dětí 

- Policie ČR zajišťuje zprostředkování komunikace s rodinou pohřešovaného 

dítěte prostřednictvím policejního psychologa (jde o krizovou intervenci)
23

 

7. Posttraumatická intervenční péče 

Systém bezplatné psychologické pomoci obětem trestné činnosti vznikl 1. 7. 2010, 

z důvodu zlepšení přístupu Policie ČR k obětem, kdy se především snaží snížit možnost rizika 

sekundární viktimizace a prevenci rozvinutí posttraumatických symptomů. Ještě toho roku 

byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí, o.s. Tato dohoda 

upravuje postup při poskytování kontaktů a předávání osobních údajů, které jsou potřebné 

k zajištění nabídky pomoci obětem trestné činnosti. Následně byl vydán Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 97/2010, o systému psychologické pomoci obětem trestné činnosti a 

obětem mimořádných událostí. Psychologická, psychosociální č sociálně právní pomoc 

spočívá především v poskytování nepřetržité krizové intervence obětem trestných činů či 

jejich blízkému okolí. Ve spolupráci s Bílým kruhem bezpeční bylo vyškoleno 27 lektorů 

z řad policejních psychologů. Tito poté následně vyškolili více než 300 krizových interventů 

z řad policistů, kteří již plnohodnotně vykonávají své poslání. V roce 2010 byli všichni 

policejní psychologové proškolení v oblasti pomoci rodinám, které pohřešují své dítě. Školení 

trvalo tři dny a bylo vedeno týmem zkušených pracovníků Krizového centra RIAPS. V praxi 

psychologická posttraumatická péče vypadá tak, že pokud nastane mimořádná událost či se 
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rodina stane obětí závažného trestného činu (sem spadá i pohřešování dítěte), vyjíždí na místo 

policejní intervent, který nabízí své služby rodině a blízkému okolí. Je důležité, aby pomoc 

přišla rychle. Intervent tak má možnost pomoci zpracovat traumatizující informace a předejít 

tak následným možným psychickým problémům.
 

V roce 2012 interventi poskytli své služby v 1212 případech, kdy k mnohým případům 

museli vyjet i opakovaně a na místě mnohdy intervenovali i více osob. Psychologickou 

intervenci poskytli celkem 2729 osobám. Nejvíce poskytnutých intervencí bylo ve Zlínském 

kraji, hl. městě Praze a Královehradeckém kraji. Nejčastější výjezdy byly k sebevraždám 

(28%), poté k různým nehodám (26%), a následně k násilné trestné činnosti (16%) a k 

mravnostním trestným činům (10%). Výjezdy k pohřešovaným dětem a mladistvým nejsou 

tak četné, ale i přes to v celé republice bylo za rok 2012 uskutečněno 10 výjezdů k těmto 

případům. Interventi poskytovali pomoc 20 osobám, kterých se pohřešování dětí a 

mladistvých bezprostředně dotklo a bez pomoci se s nastalou situací nedokázali vyrovnat. 

Pokud nastane situace, že se pohřešované dítě nedaří nalézt delší dobu, nastupují policejní 

psychologové a interventi jako prostředníci mezi rodinou a policií. Poskytují nezbytnou 

psychologickou péči, informují rodinu o stavu pátrání. Pokud však nastane situace, že je dítě 

nalezeno mrtvé, jsou to právě policejní psychologové a interventi, kteří oznamují zprávu 

rodině a následně pomáhají se rodině vyrovnat s nastalou situací. 

8. Prevence 

Prevence útěků je souhrn opatření, které předcházejí vzniku nežádoucích společenských 

jevů a snižuje jejich následky popřípadě rizika jejich opakování. Formou prevence je dobře 

fungující rodinná výchova, správně trávený volný čas, vzdělávání, působení na problémové a 

rizikové jedince. Pokud se týká prevence, tak Matějíček říká: “neexistují nějaké specifické 

rady a pokyny pro prevenci útěku dítěte. Základní pomoc spočívá v porozumění dítěti a ve 

zlepšení celkové citové atmosféry a výchovného klimatu v rodině“. (MATĚJÍČEK, 1991. s. 

335). 

  



 

 

Závěr 

Pod slovem dítě si každý z nás představí bezbranného tvora, kterého je třeba chránit a 

pomáhat mu. Pro rodiče jsou jejich děti to nejcennější na světě, jsou jejich pokračováním. 

Dáváme jim to nejlepší, co v sobě máme a doufáme, že je uvidíme v pořádku vyrůstat, 

studovat, zakládat si svou rodinu. Toto štěstí však nemají všichni rodiče. Jsou případy, kdy se 

dítě ztratí na dlouhé dny, roky, někdy je to napořád. To je ta nejhorší možná situace, kterou 

může rodič zažít. Ztratit své dítě. Jen těžko se s touto situací vypořádává a přenést se přes ni, 

není možné. Do konce svého života zůstává v srdci rodiče prázdné místo, které nelze ničím 

nahradit. 

Každý den se v České republice vyhlašuje pátrání po ztracených dětech. Většinu z nich se 

podaří během krátké doby vypátrat, jsou však případy, kdy Policie ČR marně pátrá celé roky. 

Práci policie také ztěžují otevřené hranice Evropy, i když spolupráce se zahraničními kolegy 

je na velice dobré úrovni.  

Cílem mé bakalářské práce bylo přiblížit toto mnohdy opomíjené téma laické veřejnosti. 

Spousta lidí si ani nedokáže představit, jak rozsáhlý problém pohřešovaných dětí je. Snažila 

jsem se získat co nejvíce informací z pohledu Policie ČR, která se tímto problémem zabývá 

nejvíce. Toto téma bakalářské práce jsem si vybrala především proto, že pracuji na Operačním 

středisku Policie ČR v Náchodě jako operační důstojník. Zde je jednou z mých činností i 

přijímání oznámení o pohřešovaném dítěti, prvotní psychologická pomoc rodičům, ale hlavně 

vyhlašování a koordinování pátracích akcí a zajišťování veškerého servisu hlídkám v terénu, 

které vede ve většině případů ke zdárnému vypátrání pohřešovaného dítěte. Není nic 

krásnějšího, než když se podaří dítě nalézt a předat jej zpět jeho rodičům. V tu chvíli vím, že 

dělám práci, která je potřebná a která pomáhá a chrání tak, jak máme v našem logu Policie 

ČR. 

Při zpracování bakalářské práce jsem se setkala se spoustou lidí, kteří při zjištění tématu 

mé práce, velice ochotně spolupracovali a snažili se mi vyjít vstříc v rámci svých možností. 

Všichni to byli odborníci, ať již z řad policie, či z řad pedagogických pracovníků. Pohřešování 

dětí je velmi aktuální problém celé společnosti a bylo by jenom dobře, kdyby má práce 

pomohla veřejnosti nahlédnout do této problematiky. 



 

 

PRAKTICKÁ ČÁST  

1. Součinnostní cvičení složek IZS 

V souvislosti s vysokým počtem pátrání po pohřešovaných osobách v terénu je v zájmu 

ochrany života a zdraví osob vhodné hledat způsoby jak co nejefektivněji realizovat pátrací 

akce v terénu. Z tohoto důvodu bylo dne 10. 3. 2012 uspořádáno součinnostní cvičení složek 

Integrovaného záchranného systému ČR, které pořádalo Krajské ředitelství Policie 

Královehradeckého kraje. Toto cvičení se konalo v lokalitě Pekelského údolí u Nového Města 

nad Metují a zúčastnilo se ho 80 příslušníků složek IZS: 

a) 50 příslušníků jednotek požární ochrany, 

b) 2 psovodi HZS ZÚ Hlučín, 

c) 15 příslušníků Policie ČR Územního odboru Náchod, 

d) 3 psovodi Policie ČR Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje, 

e) 6 psovodů z ostatních složek IZS
24

 
  
s platným atestem ministerstva vnitra

25
 pro „plošné 

vyhledávání“, 

f) 4 psovodi z ostatních složek IZS bez platného atestu ministerstva vnitra. 

Cvičení bylo zahájeno v 09:00 hodin a cílem cvičení bylo ověřit schopnost složek IZS najít 

v nepřehledném a velmi členitém a částečně i skalnatém terénu o rozloze cca 260 ha v co 

nejkratším čase 9 osob (figurantů), z tohoto počtu osob bylo 5 dětí. 
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 Zákon č. 239/2000 Sb., O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
25

 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka vnitra, kterým se stanoví 

kvalifikační požadavky na psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací, SIAŘ GŘ 

HZS ČR Pokyn č. 48/2003  



 

 

Příslušníci Jednotek požární ochrany a Policie ČR bez psů byli zařazeni do 8 skupin 

(pěších rojnic) k propátrání cca 28 ha. Každá skupina dostala přidělen prostor o rozloze cca 4 

ha. Po vyslání pěších rojnic byly přiděleny prostory k propátrání psovodům se psy (tzv. 

kynologické pátrací týmy dále jen „KPT“). Každému KPT byl přidělen prostor o rozloze cca 

20 ha. Během pátrání byl jednou z pěších rojnic vypátrán předmět patřící pohřešované osobě. 

Na místo byl přivolán psovod Policie ČR s pátracím služebním psem, který bezchybně 

vypracoval pachovou stopu až k pohřešované osobě. Postupně bylo vypátráno 8 osob, a to ve 

velmi krátkém čase. Devátou osobu, která byla ukryta na skalním převisu, se podařilo 

vypátrat až po čtyřech hodinách a to za pomoci všech zúčastněných pátracích týmů, které byly 

přivolány na pravděpodobné místo výskytu osoby. Poté byla součinnostní pátrací akce 

ukončena a bylo provedeno vyhodnocení. 

Jako kladné bylo vyhodnoceno: 

Použití podrobných topografických map v měřítku 1:10000 umožňovalo velmi dobrý 

přehled o prostoru pátrání, dobrou orientaci pátracích týmů v prostoru a přesné zadávání 

úkolů, 

Obrázek VI: psovodi Integrovaného záchranného systém – dostupné na www.mishaphotos.cz [autor 

Michal Fanta] 

http://www.mishaphotos.cz/


 

 

a) použití GPS přístrojů zajistilo rychlejší a přesnější práce v terénu, 

b) zaznamenáním prošlé trasy pátracích týmů přístrojem GPS byla umožněna zpětná 

kontrola, 

c) přidělení samostatných sektorů jednotlivým KPT zvýšilo efektivitu pátrání 

d) rozdělení pátračů do více menších skupin (8 skupin po 7 pátračích) zvýšilo rychlost 

přesunů a rychlost pohybu pěších rojnic v terénu. 

Negativní poznatky: 

a) vhodné mapové podklady se podařilo zajistit pouze z důvodu naplánování cvičné akce, 

v případě reálné akce by nebylo možné tyto podklady zajistit včas, 

b) použitím volacích znaků stejné číselné řady na radiostanicích zapříčinilo problémy 

s identifikací volaného a volajícího (KPT – „pes01“, rojnice – „01“), 

c) některé zdroje radiostanic jsou ve špatném stavu a mají nízkou kapacitu (je nutná častá 

výměna), 

d) neschopnost některých pátracích týmů upřesnit místo nálezu pro případ nutné akutní 

pomoci, 

e) ne všechny pátrací týmy byly vybaveny přístroji GPS, z tohoto důvodu nebylo možné 

vyhodnotit jejich přesnost plnění pátracích úkolů zpětnou kontrolou prošlé trasy.  

Hodnocení cvičné pátrací akce bylo vyhodnoceno jako přínosné, ukázalo na pozitiva i 

negativa pátracích týmů. To je potřebné pro práci v terénu, aby se pátrací týmy při skutečné 

akci vyvarovaly chyb, kterých se dopustily při cvičení. 

  



 

 

 

  

Obrázek VII: záchranáři v akci - dostupné na www.mishaphotos.cz 

Obrázek VIII: slaňování s vypátranou 

pohřešovanou osobou - dostupné na 

www.mishaphotos.cz 

 



 

 

2. Porovnání útěků svěřenců z diagnostického ústavu v Hradci Králové a 

výchovného ústavu v Hostinném  

 

2.1. Dětský diagnostický ústav Hradec Králové, Říčařova 277/10  

www.ddu-hk.cz  

Je právní subjekt, jehož zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho 

činnost je realizována ve dvou základních částech: Dětský diagnostický ústav a Středisko 

výchovné péče. 

Dětský diagnostický ústav Hradec Králové je v souladu se Zákonem o výkonu ústavní 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních (zákon č. 109/2002 Sb.) koedukovaným internátním školským zařízením pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školským zařízením pro preventivně výchovnou 

péči. Po stránce psychologické a pedagogické provádí komplexní vyšetření dětí ve věku od 3 

let do ukončení povinné školní docházky. Kapacita zařízení je 32 dětí. Do péče zařízení jsou 

umisťovány děti na základě soudního rozhodnutí (nařízení ústavní nebo ochranné výchovy), 

na základě předběžného opatření soudu, nebo na základě žádosti zákonného zástupce dítěte 

(chováním dítě ohrožuje sebe, svou rodinu či okolí a směřuje k soudnímu řešení). Vlastní 

pobyt dítěte v zařízení má trvání zpravidla dva měsíce. Po tuto dobu probíhá komplexní 

vyšetření, na jehož podkladě jsou děti, které jsou přijaté na základě soudního rozhodnutí, dále 

umísťovány do zařízení náhradní rodinné péče. Jsou to různé typy dětských domovů a 

dětských domovů se školou. Děti umístěné na preventivní dobrovolný pobyt, se po jeho 

absolvování vrací zpět do rodin. Mají však k dispozici následné ambulantní služby, které 

napomáhají stabilizaci nastavených vzorců chování a snaží se rozvíjet vzájemné rodinné či 

vrstevnické vztahy. 

Střediska výchovné péče Varianta Police nad Metují, Kompas Náchod, Mimoza Ústí 

nad Orlicí zařazená pod Diagnostickým ústavem Hradec Králové mají k dispozici 

všestrannou preventivní výchovnou péči pro děti a mládež s negativními jevy chování, u 

nichž zatím nenastaly důvody pro nařízení výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve 

speciálním výchovném zařízení. Střediska poskytují ambulantní péči - poradenské, 

preventivní, psychologické, speciálně pedagogické služby dětem, které se dostaly do složitých 

http://www.ddu-hk.cz/


 

 

životních situací, jež je ohrožují, poškozují, a které nejsou schopny samy řešit. Při řešení 

vzniklých situací střediska respektují charakteristické rysy osobnosti jedince, velmi úzce 

spolupracují s rodinou a školou, kterou jedinec navštěvuje. 

Diagnostický ústav Hradec Králové má jako svůj cíl vytyčenou pomoc. Je zde připraven 

tým odborných pracovníků, kteří mají dlouholeté pracovní zkušenosti. Tento tým se skládá z: 

1) sociálního pracovníka,  

2) 4 psychologů – mají na starosti diagnostiku dítěte, navazují úzký vztah s dítětem, 

informují tým a zpracovávají zprávy, 

3) 3 učitelé – na starosti mají 5 tříd, zjišťují úroveň vzdělání dětí, stupeň zanedbání dětí, 

snaží se budovat kladný vztah dětí ke škole, zpracovávají zprávy, 

4) 2 vychovatelů – sledují vztahy mezi dětmi, rozdělují děti do výchovných skupin a 

s těmito poté pracují, píší zprávy, 

5) etoped (speciální pedagog) – individuální či skupinová práce s dětmi, píše závěrečnou 

zprávu, která dítě provází při odchodu ze zařízení. 

Základní úkoly dětského diagnostického ústavu: 

a) diagnostika dítěte – komplexní diagnostika intelektu a osobnosti dítěte, provádí se i 

diagnostika pedagogická a etopedická, 

b) edukace dítěte – výchovné a vzdělávací činnosti, které vedou k rozvoji osobnosti 

dítěte – individuální přístup, 

c) výchovně terapeutické úkoly - speciálně pedagogické, pedagogické, režimové, 

tréninkové činnosti, které vedou k rozvoji osobnosti dítěte při nápravě poruch chování, 

sociálních vztahů a přizpůsobení se, 

d) sociálně-právní úkoly – činnosti směřující k sociálně právní ochraně dítěte, zajištění 

jeho sociálních potřeb, 

e) organizační – ve spolupráci s orgánem sociální právní ochrany umisťování dítěte, 

f) koordinační – činnosti, které směřují k sjednocení odborných postupů zařízení v rámci 

územního obvodu, sjednocení součinnosti orgánů státní správy s dalšími osobami, 

které se zabývají péčí o dítě. 

Pracovníci diagnostického ústavu staví na třech pilířích výchovy: 



 

 

1) Režim – jsou daná jasná pravidla a mantinely, pedagogičtí pracovníci učí děti pomocí 

bodového systému sociálnímu chování, správným životním zásadám a snaží se 

nastavit správné vzorce chování. 

2) Hodnotící systém – hodnocení je nedílnou součástí působení na dítě. Má za úkol dítě 

pozitivně motivovat, vytvářet soubor pravidel chování a jednání v sociálním prostředí. 

Snaží se docílit zvnitřnění hodnotových norem. Jedná se o jednoduchý a srozumitelný, 

bodový systém, od 0 – 4 bodů, přičemž 0 bodů je nejméně (dává se za porušení 

pravidel, podvod, agresivitu, vulgaritu), 2 body jsou průměr, 3 body nadprůměr a 4 

body dostávají ti nejlepší. Hodnocení probíhá po dobu jednoho týdne (od středy do 

středy) – poté je vyhodnocení. Za 60 a více bodů získává dítě výhody – návštěva 

muzikálu, televize navíc, delší samostatné vycházky, apod.  

3) Komunitní práce s dětmi – 1x za týden (ve středu), je jasně strukturovaná a klade 

důraz na terapeutické uchopení hlavního vybraného problému. Mají zde stabilní 

prostředí se zažitými rituály. Probíhá zde hodnocení, terapeutická výchova, relaxace, 

vítání nových dětí, loučení se s odcházejícími dětmi. Děti zde mají prostor na 

vyjádření svého názoru k nastolenému problému. Pracuje se zde se skupinovou 

dynamikou prostřednictvím emočního prožitku. Komunitu vede většinou stejný 

vychovatel, který svou přirozenou autoritou zaštiťuje pevný rámec setkání. Tomuto 

setkání vždy předchází porada pracovníků, kde se domluví na aktuálním problému, 

který je potřeba vyřešit. Na toto velké komunitní setkání navazují každodenní 

skupinová sezení výchovných skupin, kde se nastolený problém nadále rozebírá a řeší 

formou besedy, vytvářením modelových situací. 

Výuka v dětském diagnostickém ústavu probíhá v pěti třídách, které mají na starosti tři 

učitelé. V první třídě jsou vzděláváni žáci 1. – 5. ročníku + jedno dítě ve věku 4 let. Ve druhé 

třídě jsou vzděláváni žáci 6. – 7. ročníku, ve třetí třídě žáci 8. – 9. ročníku. Ve čtvrté třídě jsou 

vzděláváni žáci extrémně nároční po stránce výukové i výchovné. Tito žáci mají samostatnou 

třídu i svého učitele. Vzdělávací program a jeho organizace je přizpůsobena možnostem a 

schopnostem jednotlivých žáků. 

Výchovný úsek je organizován v 5 výukových skupinách. Počet dětí v jedné skupině se 

pohybuje od čtyř do osmi. Jsou rozděleny dle věku nebo dle příslušnosti školních tříd. Každá 

skupina si ze svého středu zvolí svého vedoucího, který je mluvčí celé skupiny. V těchto 

skupinách se děti věnují odpoledním volnočasovým aktivitám. Nabídka kroužků a zájmů pro 

děti je opravdu široká. Mají zde kroužek keramický, kosmetický, modelářský, kulturistický, 



 

 

sportovní, výtvarný, přírodovědecký, horolezecký, in-line bruslení, bowlingu, PC. Dále dětem 

zařízení umožňuje návštěvu divadel, muzikálů, kina, různých výstav. Děti chodí do městského 

útulku v Hradci Králové, kde venčí pejsky a pomáhají s pomocnými pracemi. V lednu děti 

z vlastního popudu mezi sebou uspořádaly sbírku, kdy za vybrané peníze nakoupily granule 

pro psy a odnesly je do městského útulku v Hradci Králové.   

Útěky z dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové jsou prozatím minulostí. Po 

dobu tří let z tohoto zařízení neuteklo ani jedno dítě. Na otázku, jak je to možné, mi byla dána 

odpověď vedoucím vychovatelem. Snaží se děti motivovat pomocí přirozené dětské 

soutěživosti, bodového systému s následnými odměnami, ale i výchovou či psychologickou 

intervencí. Samozřejmě jsou zde i přímá opatření, jako je zamykání budovy, hlídání 

rizikových dětí, neustálé opakování toho, co je dobré a co ne. Velkou motivací pro děti 

s alespoň částečně fungující rodinou je víkendová návštěva doma. Tato je však za odměnu – 

děti musí splnit podmínky, poté je jim umožněna návštěva rodiny. 

Vztahy dětí s rodiči jsou mnohdy velmi komplikované. Pracovníci zařízení se snaží 

pomoci dětem pochopit jejich rodinnou situaci, pomáhají navázat vztahy dětí s rodiči. Píší 

s dětmi dopisy či emaily rodičům, asistují u telefonických hovorů. Mobilní telefony mít děti 

nesmí. Návštěvy v tomto zařízení jsou určeny na neděli. Probíhají v budově nebo mohou jít 

děti s rodiči po předchozí dohodě na procházku ven. Zde ale pracovníci zařízení musí 

vyhodnotit konkrétní situaci daného dítěte a jeho rodiny. Snaží se předejít situaci, že by dítě 

mohlo z vycházky utéct. O víkendové návštěvy dítěte doma mohou rodiče zažádat po jednom 

měsíci pobytu dítěte v zařízení. Dítě však musí splňovat dané podmínky, co se týče jeho 

chování. Když vše funguje tak jak má, není problém, aby dítě jelo domů na jarní prázdniny či 

na celé letní prázdniny. Zájem rodičů o děti je různý. Od stavu, kdy rodiče o své dítě zájem 

nemají vůbec, přes předstíraný zájem až po situaci, kdy o své dítě zájem mají, ale jsou to 

problémové osoby (osoby závislé, ve výkonu trestu, osoby psychotické). Většinou však rodiče 

o své děti zájem mají, ale nezvládají výchovu. S touto situací pak rodině pomáhají 

pedagogičtí pracovníci ústavu. Snaží se o pomoc při navazování rodinných vztahů, při řešení 

problémů. A dle slov ředitele ústavu se jim to přibližně v polovině případů alespoň částečně 

podaří. 

Závěrem bych chtěla uvést, že ve mně návštěva diagnostického ústavu v Hradci Králové 

zanechala hluboký dojem. Při rozhovoru s vedoucím vychovatelem jsem zjistila, že 

pracovníci zařízení dělají svou práci s nadšením a s velmi pozitivním přístupem. Do své práce 



 

 

dávají srdce a rozum. Opravdu se zde snaží dětem pomoci, dát jim alespoň základní vzorce 

chování, pomáhají jim začlenit se do nového kolektivu a neustále s nimi pracují. Musím říci, 

že jsem do výchovného ústavu v Hradci Králové jela s vžitou představou budovy obehnané 

vysokým plotem, která má na oknech železné mříže a uvnitř jsou děti, které ohrožují sebe, 

popřípadě společnost. Místo toho jsem přijela k budově v příměstské části Hradce Králové, 

která je začleněna mezi rodinné domky. Žádné mříže, žádné ploty. Jediné bezpečnostní 

opatření je zde koule na vstupních dveřích. Uvnitř mě přivítal tým odborníků, kteří mě 

nadchli svým zápalem pro svou práci. Při prohlídce ústavu jsem na chodbě potkala děti 

přecházející do třídy, všechny byly ukázněné, všechny slušně pozdravily. Byla na nich vidět 

zvědavost. Nestává se často, aby do zařízení přišla cizí osoba. Se svolením vedoucího 

vychovatele jsem mohla s dětmi krátce promluvit. Bylo to pár slov. Na otázku jestli se jim 

v ústavu líbí, mi všechny děti bez rozdílu řekli, že ano. Že jsou spokojené a nic jim nechybí. 

Jenom některé z nich řekly, že jim chybí rodina.  

Velmi mile mě překvapilo to, jak diagnostický ústav funguje. Že bourá předsudky, hluboce 

zakořeněné u široké veřejnosti a jeho pracovníci se opravdu snaží dětem pomoci, tak jak mají 

ve svém programu. 

Tabulka I: Počty dětí umístěných ve školním roce 2011/12 

 Počet % 

Chlapci 81 71 

Dívky 33 29 

Předběžné opatření 77 67,5 

ústavní a ochranná výchova 22 19 

smluvní pobyt 15 13,5 

přemístění do dětských domovů 28 24,5 

přemístění do výchovných ústavů a dětských domovů 

se školou 44 38,5 

návrat do původní rodiny (bez smluvních pobytů) 27 23 

 



 

 

2.2. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Hostinné, B. Smetany 474  

http://www.vuhostinne.cz/ 

Je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. Přijímají sem chlapce s ukončenou základní školní docházkou, 

s nařízenou ústavní (velmi ojediněle i ochrannou) výchovou, případně na základě 

předběžného soudního rozhodnutí. Jedná se o chlapce od 15 do 18 let s vážnými poruchami 

chování. Chlapce přijímají pouze prostřednictvím Diagnostického ústavu Praha 2, Lublaňská 

33, k němuž výchovný ústav regionálně patří. Chlapci z jiných diagnostických ústavů či 

ústavů pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy jsou přijímáni pouze po předchozím 

souhlasu výše uvedeného diagnostického ústavu v Praze. Příjem klientů je po celý rok. 

Kapacita výchovného zařízení je 40 chlapců, kteří jsou zařazeni do 5 výchovných skupin po 

osmi. V každé z těchto výchovných skupin mají chlapci tři výchovné poradce. Poradci 

zajišťují celodenní (24 hodinovou) péči o chlapce, se kterými jsou ubytováni na tzv. 

„rodinkách“. Každá rodinka má k dispozici bytovou jednotku, která se skládá ze společenské 

místnosti s televizí, tří ložnic, vybavené kuchyňky, koupelny a chodby. O tyto prostory se 

chlapci sami starají a udržují je v pořádku. Zařízení poskytuje chlapcům plné přímé 

zaopatření, co se oblečení či věcí osobní potřeby týče. Každé ráno mají chlapci společně 

s vychovatelem krátkou výchovnou poradu, kde řeší problémy ve skupině, dávají si denní 

úkoly. Večer, když se opět všichni sejdou, vyhodnocují, co se ten den podařilo, a co ne. 

Ve výchovném ústavu je zřízen zvláštní pokoj, kam se umisťují agresivní chlapci za 

účelem zklidnění. Na pokoji může být vždy pouze jeden svěřenec starší 12 let, po dobu 

maximálně 48 hodin během jednoho měsíce. Nepřetržitě zde může být pouze 12 hodin.  Tento 

pokoj má funkci především ochrannou. Chrání se zde zdraví dítěte, ostatních dětí, ale i 

zaměstnanců zařízení. Po celou dobu, kdy je svěřenec umístěn na tomto pokoji, je mu 

poskytována psychologická a terapeutická péče.
26

 Skutečnost je však taková, že pokoj se 

využívá minimálně. Využit je pouze, pokud není možné jiné řešení nastalé situace. 

Výchovný ústav má především funkci vzdělávací, výchovnou a sociální. Pomocí 

reedukčních, obecných i alternativních výchovných metod se vychovatelé snaží dosáhnout 

pozitivních změn v osobnosti jedince. Velmi důležitá je zde příprava na budoucí povolání. O 
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to se stará tým zkušených pedagogických pracovníků, který se skládá z učitelů a výchovných 

poradců. Etoped a psycholog budou jako zaměstnanci k dispozici v tomto zařízení od měsíce 

dubna. Lékařskou péči zajišťuje smluvní lékař v Hostinném. 

Výuka ve výchovném zařízení probíhá na: 

a) Středním odborném učilišti v oboru stavební výroba - zde se chlapci připravují na 

výkon profese zedník, kapacita je 24 žáků ve 2 třídách, 

b) Praktické škole – tato zajišťuje přípravu chlapců na výkon jednoduchých činností ve 

stavebnictví, kapacita je 16 žáků ve 2 třídách. 

Zde se chlapci během dvou let naučí základním dovednostem v oboru stavebnictví po 

odborné, ale i po praktické stránce. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Oba obory 

jsou přímo v areálu výchovného ústavu. 

c) Gymnázium Hostinné – 1 chlapec, který letošního roku skládá maturitu. 

Přehled o umístění absolventů na trhu práce nemají pracovníci ústavu dokonalý. Málokdo 

ze svěřenců po odchodu z ústavu udržuje kontakt s pracovníky ústavu, aby podal informace o 

svém dalším životě. Zaměstnání si chlapci hledají sami. Ale i z toho mála informací, co 

pracovníci ústavu získají, si dovolují usuzovat, že jejich svěřenci jsou schopni se na trhu práce 

uplatnit, neboť obor, který absolvovali má pro další život universální využití. 

Rodinné vztahy rodičů a umístěných chlapců jsou velmi individuální. V současné době je 

v zařízení umístěno 40 chlapců. Zájem o své dítě projevují pouze tři rodiny. Chlapci se 

svými rodinami mohou každodenně komunikovat prostřednictví emailu, telefonáty domů jsou 

dovoleny pouze v urgentních případech za přítomnosti vychovatele. Pedagogičtí pracovníci se 

snaží, aby chlapci psali domů dopisy, což se jim daří a denně z výchovného zařízení odchází 

kolem 25 dopisů, na které však ve většině případů nepřichází odpovědi. 

Volnočasové aktivity ve výchovném zařízení spočívají především ve sportovním vybití 

chlapců. Mají zde horská kola, lyže, raft. V létě chlapci během týdne mohou na hřišti patřícím 

výchovnému zařízení hrát míčové hry, tenis. Vedoucí vychovatelé s nimi v létě jezdí na týden 

na Sázavu, kde sjíždí řeku a v zimě jezdí na týden do hor na lyžařský výcvik. To se chlapcům 

velice líbí. Ke zklidnění chlapců slouží keramický kroužek. Ve výchovném ústavu mají svou 

vlastní keramickou dílnu s pecí, kde si chlapci pod odborným dohledem výchovné poradkyně 

mohou vyzkoušet práci s keramickou hlínou a své výtvory si nechat vypálit v keramické peci. 



 

 

Kroužek keramiky pak chlapce seznamuje i se základy estetiky a malby. Všechny výrobky 

jsou vystaveny v prostorách výchovného ústavu a tím vytváří útulnější prostředí. Večer, po 

splnění si svých povinností mohou chlapci na internet, který nemají nikterak omezen. 

Výchovný ústav úzce spolupracuje s obcí Hostinné. Je ochoten kdykoli a v jakékoli situaci 

vyjít vstříc jak obci, tak organizacím v katastru obce. Chlapci vypomáhají při sklizni sena 

v Jezdeckém klubu, pracují na brigádách pro městský úřad, pomáhají při různých pracích při 

Domě dětí a mládeže. 

Téma útěků chlapců ze zařízení je velmi aktuální. Každý týden někdo uteče. Někdy je to 

jeden chlapce, jindy jich je pět. Výchovný ústav úzce spolupracuje s Policií ČR, především 

s Obvodním oddělením v Hostinném, kde policisté osobně znají každého z útěkářů a ve 

většině případů ví, kam si pro chlapce na útěku dojet. Občas však nastane situace, kdy je do 

ústavu umístěn chlapec, který zde stráví noc, ráno uteče a až do jeho 18 let se nikomu 

nepodaří jej vypátrat. Ve statistikách Policie ČR pak figuruje jako pohřešované dítě. Dnem, 

kdy dosáhne 18 let, jej v ústavu odepíší ze stavu umístěných svěřenců a ve statistikách Policie 

ČR se změní status z pohřešovaného dítěte na osobu pohřešovanou, jelikož je stále věkem 

blízko věku dítěte, pohřešování se neruší. Aktuálně má výchovný ústav v Hostinném na 

permanentním útěku deset chlapců, kteří utekli během let 2010 – 2012. Z roku 2010 jsou to 

dva chlapci, z roku 2012 je jich osm. 

 

Tabulka II: Statistika výchovný ústav Hostinné 

  2010 2011 2012 

Útěků celkem 153 90 98 

Zadrženo PČR 120 56 60 

Samostatný návrat 33 31 30 

Dovezeno rodiči 0 1 0 

Stále na útěku 0 2 8 

 



 

 

Další problém, který pedagogičtí pracovníci řeší je šikana mezi chlapci v ústavu. Dle slov 

ředitele ústavu se jim daří šikanu držet v mezích normy. Chlapci si navzájem fyzicky příliš 

neubližují, co se týká psychické šikany, je zde problém, o kterém pracovníci vědí a snaží se 

jej s chlapci řešit. Problémy se řeší vysvětlováním, domluvou, ale pokud se vyskytne závažný 

problém, řeší se okamžitě ve spolupráci s Policií ČR, které se předává k šetření. Následně 

svolávají pedagogičtí pracovníci ústavu komunitní sezení, kde se vše řeší společně 

s ambulantním psychologem. Chlapci zde mají prostor k vyjádření svých názorů, postojů, 

k obhajobě svého chování. Je však jasné, že šikana ve výchovném ústavu je vcelku 

neřešitelný problém, a to především z důvodu složení kolektivu (chlapci s velkými 

výchovnými problémy). 

 

Obrázek IX: ukázka případu zadržení svěřence z VÚ Hostinné – systém PČR „ Dispečer-Maják  

158“ 



 

 

2.3. Zhodnocení výsledků statistik útěků z diagnostického ústavu v Hradci 

Králové a výchovného ústavu v Hostinném 

Pokud bych měla porovnat tato dvě zařízení, která jsem měla možnost navštívit, řekla 

bych, že Diagnostický ústav v Hradci Králové ve mně zanechal velice pozitivní zážitek. Je 

pravda, že o diagnostických a výchovných ústavech koluje mezi veřejností spousta mylných 

představ a předsudků, z nichž se některé na pravdě zakládají, jiné ne. I já jsem na svou 

návštěvu do diagnostického ústavu jela plna obav z toho, co mě tam čeká. A opravdu mě mile 

překvapilo, že typ zařízení, které má u veřejností nechvalnou pověst, může tak pěkně 

fungovat a v podstatě bourat zažité mýty. Je mi jasné, že v případě diagnostického ústavu 

v Hradci Králové je to hlavně zásluha pracovníků zařízení. Všichni bez rozdílu zde pracují 

srdcem, u své práce přemýšlí a snaží se umístěným dětem pomoci. Je pravda, že ve většině 

případů jsou zde děti umístěny pouze dva měsíce, než je vypracována jejich diagnostika. Pak 

jsou buď navráceny do svých rodin, nebo jsou umístěny do dalšího výchovného zařízení. I 

zde se řeší různé problémové situace, které však dle mého názoru nemají čas vygradovat do 

opravdu závažných problémů. Neříkám však, že se to stát nemůže. Zkušenosti s řešením 

vyhrocených situací zde také mají, ale daří se jim je zvládat. Oproti tomu Výchovný ústav v 

Hostinném je jiná kategorie. Zde jsou umisťováni pouze chlapci ve věku od 15 do 18 let. 

Výjimkou není ani 19 letý svěřenec, který dokončuje studium. Výchovný ústav v Hostinném 

má za úkol nápravu problémového chování umístěných svěřenců. Zde se vychovatelé 

nemohou vyhnout problémům, které musí zákonitě nastat v uzavřené skupině problémových 

chlapců různého věku, kteří pocházejí z převážně nefunkčního sociálního prostředí, s mnohem 

závažnější trestnou činností a sociálně patologickými tendencemi, mající výrazné výchovné a 

osobnostní problémy. I přes veškerou snahu všech pracovníků výchovného ústavu, zde 

neustále řeší výchovné problémy, šikanu, útěky. Také zde jsem se setkala s vysoce 

profesionálním přístupem pedagogických pracovníků, kteří se ze všech sil snaží své svěřence 

alespoň částečně socializovat a pomoci jim začlenit se do společnosti. Oproti diagnostickému 

ústavu však mají pracovníci výchovného ústavu svou pozici velice ztíženou. Do rukou se jim 

dostávají chlapci, kteří se potýkají se závažnými výchovnými problémy, kteří v některých 

případech nemají zažité ani základní sociální cítění a chování, což se pracovníci výchovného 

ústavu snaží napravit. Ve většině případů se však náprava nezdaří. Ředitel výchovného ústavu 

si dle svých slov „hýčká“ dva případy, kdy se jeho svěřenci dali tou správnou cestou. Jeden 

chlapec letošního roku dokončuje magisterské studium vychovatelství na Pedagogické fakultě 

a pracuje v Diagnostickém ústavu v Hradci Králové. Druhý chlapec po odchodu z ústavu 



 

 

umístěný v domě na půl cesty v Jičíně, pracuje jako sanitář v ústavu pro mentálně postižené 

pacienty. Je to pouhý zlomek, ale i ten potěšil srdce pracovníků Výchovného ústavu 

v Hostinném. Na mě působil výchovný ústav velice ponurým, možná až depresivním dojmem. 

A nebylo to ani budovou ústavu, ani prostředím. Umístění budovy výchovného ústavu je na 

krásném místě, uprostřed zeleně, uvnitř je budova také velice pěkně vybavena. Jde o to, že 

jsou zde umístěni chlapci, kteří mají dle mého názoru pouze velmi malou šanci na nápravu. 

Během pobytu ve výchovném ústavu se jim vychovatelé a učitelé snaží vštípit základní normy 

chování. Tyto normy také většina z chlapců během svého pobytu akceptuje. Po dosažení 18 

let jsou chlapci propuštěni z výchovného ústavu a vrací se zpět k rodinám, které bývají ve 

většině případů sociálně slabší a problémové. Jelikož z vlastních zkušeností získaných prací u 

Policie ČR vím, jak skutečnost návratů chlapců do rodin funguje, mě ani nepřekvapuje, když 

chlapci po nějakém čase opět přijmou normy chování svého společenství a pokračují v životě 

a jednání, které bylo přerušeno jejich pobytem ve výchovném ústavu. Nyní však již jako 

plnoletí a trestně zodpovědní za své činy. Což zákonitě vede k tomu, že se časem dostanou do 

sporu s Policií ČR a následně se zákonodárnou mocí České republiky. A je pravda, že mnozí 

z nich svou cestu zakončí ve vězení. 

Řešení útěků z výchovných a školských zařízení je v naší společnosti vcelku neřešitelný 

problém. Pátrání po svěřencích školských zařízení je v současné době jednoznačně 

neefektivní a nehospodárné. A to jak pro Policii ČR, tak pro školská zařízení. Aby bylo 

možné zefektivnit současný stav, jsou dle mého názoru nutné legislativní změny. Následně by 

měl být upraven postup Policie ČR při pátrání změnou či novelizací Závazného pokynu 

policejního prezidenta č. 135/2010 Sb., o Pátrání. Jedině tak bude možné řešit útěky svěřenců 

ze školských zařízení. 

 

Policejní statistiky 

Počty vyhlášených pátrání po svěřencích školských zařízení od roku 2003 tvoří přibližně 

2/3 celkového počtu vyhlášených pátrání po pohřešovaných dětech. Počty ostatních 

pohřešovaných dětí se za posledních 10 let celkem stabilně drží na 2 000 vyhlášených s mírně 

klesající tendencí. Jenom pro příklad, v roce 2012 bylo z celkového počtu vyhlášených 

pohřešovaných dětí 73% svěřenců školských zařízení. Útěků se převážně dopouští chlapci ve 

věku 15 – 18 let s průměrným počtem 2 338 svěřenců za rok. Každý den je v České republice 

průměrně vyhlášeno v systému IS PATROS  pátrání po 18 dětech. Z tohoto počtu je 12 



 

 

svěřenců školských zařízení. Svěřenci opouští školská zařízení po celé republice bez výjimky 

a nezřídka se na útěku dopouští opakované trestné činnosti, parazitují na příbuzných, 

provozují prostituci, užívají drogy, apod. Útěky svěřenců tedy nejsou lokální či krajovou 

záležitostí, ale jde o problém celé ústavní ochranné výchovy v ČR. Vyhlašování pátrání po 

svěřencích školských zařízení značně zatěžuje činnost Policie ČR všeobecně. U notorických 

útěkářů je pátrání opravdu neefektivní. Policie ČR vypátrá svěřence, tohoto předá školskému 

zařízení a svěřenec je během několika hodin opět na útěku. Školské zařízení notorického 

útěkáře nijak neomezuje, jelikož mu to neumožňuje současná legislativa. Policie však musí 

konat, jakoby se jednalo o kterékoliv jiné pohřešované dítě. Obvyklou praxí současné doby je, 

že ústavy nejeví zájem o návrat problematických dětí, nejsou na jejich přítomnosti v ústavu 

nebo na zabránění útěkům zainteresovány. Jde o to, že systém financování těchto zařízení 

nezohledňuje fakt, zda je dítě přítomno či ne. Finance jsou totiž vázány na počet lůžek a ne na 

počet skutečně přítomných dětí. A to je jeden z důvodů, proč tento způsob financování nijak 

nepřispívá k motivaci zařízení omezovat útěky konkrétních dětí.
27
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Závěr 

Závěrem mého výzkumu v Diagnostickém ústavu v Hradci Králové a ve Výchovném 

ústavu v Hostinném bych řekla, že mě tato zkušenost velice obohatila. O školských zařízeních 

podobného typu jsem měla milnou představu, kterou zaujímá většina laické veřejnosti. Nyní 

vím, že to tak není. Zkušenými pracovníky ústavů jsem byla vyvedena z omylu a jsem za to 

vděčná. Smekám pomyslný klobouk před prací nadšených pedagogických pracovníků, se 

kterými jsem se setkala, ale i těch, které jsem nepoznala a přesto vím, že někde jsou a snaží se 

změnit zažité postupy a hlavně pomoci dětem. 

  



 

 

 

  

Tabulka III: Statistika pátrání Královehradecký kraj věk 0-15 LET 

Tabulka IV: Statistika pátrání Královehradecký kraj věk 15-18 LET 



 

 

  

 

  

Tabulka V: Statistiky vyhlášených pátrání po dětech a mladistvých 
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