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1. Cíle výzkumného úkolu 

Cílem výzkumného úkolu bylo analyzovat současný stav nastavení hodnocení a řízení 
pracovních rizik strážníků obecních policií zařazených v přímém výkonu služby s ohledem 
na možnost vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, ale též v rovině obecné, kdy 
bylo zkoumáno, jak snížit dopady vznikajících rizik.  
Cílem bylo navrhnout možné změny systému, souvisejících předpisů a norem, dále pak 
doporoučení pro zaměstnavatele.  
Výzkumný úkol byl řešen v odborné vazbě na MPSV a ve spolupráci s vybraným 
odborným subjektem v dané problematice.  

2. Postup řešení výzkumného úkolu 

Dynamický společenský vývoj s sebou přinesl i zásadní změny v práci strážníků obecní 
policie, které je nezbytné transformovat do celého systému profesní přípravy strážníků. 
Při nárůstu kriminality stoupá i počet páchaných trestných činů a přestupků a zvyšuje se 
také počet a brutalita útoků, směřujících proti strážníkům obecních (městských) policií. 
Během výkonu služby se strážníci velmi často dostávají do situací, kdy musejí použít 
zákonem definované donucovací prostředky a toto použití musí být maximálně efektivní. 
Základním cílem při přípravě strážníků pro výkon služby je jejich vybavení schopností 
volit správnou taktiku svého postupu při střetu s osobou porušující zákon a používat 
takové prostředky, které jsou adekvátní konkrétní situaci. Statistiky ukazují, že počet 
použití donucovacích prostředků je velmi vysoký, a dokonce samotná napadení strážníků 
jdou do několika stovek ročně! Téma efektivního používání donucovacích prostředků 
u strážníků obecní policie je velmi aktuální, je potřeba se jím systémově zabývat a vytvořit 
tak strážníkům podmínky pro zvládnutí potřebných dovedností.  

Města a obce vykonávají v rámci územních celků, správu veřejných věcí pomocí veřejné 
moci. Tento systém výkonné moci samosprávy, zaručuje jako samosprávu územních 
samosprávných celků čl. 8 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“) a více ji rozvádí Hlava VII. Ústavy.  Na 
územní úrovni krajské a obecní se setkáváme s pojmy přenesená a samostatná 
působnost. Stěžejní zákon, ze kterého obecní zřízení vychází, je zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). 
Přenesenou působnost obsahuje a vysvětluje Hlava III. tohoto zákona. V přenesené 
působnosti vykonávají obce státní správu – toto znamená, že stát zde nekoná 
prostřednictvím svých státních orgánů, ale využívá k tomu obce a jejich vlastní orgány. 
Činnosti, které jsou vykonávány v této působnosti, jsou prováděny jednotně bez rozdílu 
na celém území státu. Jako příklad je možné uvést vydávání občanských průkazů, 
provádění změn v registru motorových vozidel, vydávání živnostenských oprávnění atd. 

Obecní policii lze definovat jako orgán obce, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce 
v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky.  Obecní policie patří mezi 
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speciální ozbrojené bezpečnostní složky. V zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“) v § 3 je stanoveno, že 
obecní polici řídí starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie 
jiného člena obecního zastupitelstva. Starosta nebo pověřený člen zastupitelstva však 
v žádném případě není obecním policistou, a tak nemůže využívat zákonem daných 
oprávnění. Jinak tomu je, pokud obecní rada pověří plněním, v tomto případě však jen 
některých úkolů, určeného strážníka. V tomto případě se tedy bude jednat o osobu, která 
zase na rozdíl od pověřeného člena zastupitelstva musí být strážníkem a vztahují se na ni 
všechna oprávnění vyplývající ze zákona. Jedinou podmínkou takto pověřeného 
strážníka je, že musí předložit negativní lustrační osvědčení. Obecních policií řízených 
přímo starostou mnoho nenajdeme a jedná se spíše o malé obce s malým počtem 
strážníků. Na druhou stranu řízení obecní policie členem zastupitelstva, popřípadě 
pověřeným strážníkem, je nejvíce využívanou variantou řízení obecní policie. Pověřený 
strážník nebo člen zastupitelstva pak v tomto případě reprezentují obecní policii navenek.
       

Obecní policie je tvořena zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie, kteří splňují 
podmínky podle § 4 odst. 1 zákona o obecní policii. Zaměstnance obecní policie tedy 
můžeme dělit na čekatele a strážníky. Strážníka obecní policie může vykonávat ten, kdo 
je občanem České republiky a je bezúhonný, spolehlivý, starší 21 let, zdravotně 
způsobilý, dosáhnul středního vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění 
stanovených odborných předpokladů. Čekatel je ten, kdo splňuje všechny výše uvedené 
podmínky až na nabytí platného osvědčení o splnění stanovených odborných 
předpokladů. Po splnění této podmínky je poté čekatel přeřazen z čekatele na strážníka 
obecní policie.  

Základní postavení obecní policie je vymezeno již v úvodních ustanoveních zákona 
o obecní policii. Je to orgán obce, zřizovaný, popř. rušený obecním zastupitelstvem 
formou obecně závazné vyhlášky. Jako hlavní úkol je obecní policii uloženo 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění 
dalších úkolů, stanovených zákonem o obecní policii nebo zákonem zvláštním.  Lze sem 
zařadit např. přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování 
pravidel občanského soužití, dohlížení na dodržování obecně závazných vyhlášek 
a nařízení obce, odhalování přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce.  Tím, 
kdo potom tyto úkoly přímo plní, jsou strážníci obecních policií.  Z pohledu celého státu 
a veřejné správy zahrnujeme činnost obecní policie spolu s činností policie pod tzv. 
policejní správu. Protože tyto složky zajišťují primárně bezpečnost obyvatel, spadá 
policejní správa pod správu bezpečnostní. (Průcha, 2016)  
Obecní policie jako součást bezpečnostní správy našeho státu v sobě zahrnuje v rámci 
zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku mnoho rozmanitých úkolů. Významné 
je v této souvislosti zařazení obecních policií mezi tzv. správní orgány, z čehož pro ně 
plynou určité zásadní povinnosti a oprávnění. Nezbytné jsou proto pro strážníky znalosti 
nejen konkrétních skutkových podstat přestupků, které jsou oprávněni řešit na místě 
uložením příkazu napomenutí nebo pokuty, ale rovněž širší povědomí o dané 
problematice, zejména vztah k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) a zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za 
přestupky“). 
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Obecní policie tak, jak ji známe dnes, působí v našich obcích od r. 1992, kdy 
1. ledna 1992 vstoupil v účinnost zákon o obecní policii. Podnětem k tomu byl r. 1989, 
s nímž přišla změna v politickém zřízení našeho státu a znovu se obnovily úlohy obcí 
v zajištění vlastní bezpečnosti a pořádku. 

Jedním z úkolů je odhalování přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce. 
Přestupky se řadí mezi společensky méně závažná protiprávní jednání a jejich řešení 
patří k převažující činnosti strážníků v obcích. Po zjištění přestupku může strážník toto 
jednání vyřešit uložením napomenutí nebo pokuty příkazem na místě.  Pokud přestupek 
na místě nevyřeší, ať už z nedostatku pravomoci k jeho projednání, nebo proto, že 
podezřelá osoba s takovým řešením nesouhlasí, je povinen podle § 10 odst. 2 a 3 zákona 
o obecní policii oznámit podezření ze spáchání takového přestupku příslušnému orgánu 
a oznámení doložit důvody, popř. důkazy, o které své podezření opírá.  

Pravomoc k řešení přestupků příkazem na místě dávají strážníkům ještě následující 
zákony: zákon č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů; zákon o obcích; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích“); zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů. 

V zákoně o obecní policii, je ustanoveno v § 7 odst. 2, že strážník je i mimo pracovní 
dobu povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, 
zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým 
je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Zákon tedy předpokládá výkon 
práce i mimo stanovenou pracovní dobu ve chvílích, kdy je vážně ohrožen některý 
z vyjmenovaných objektů chráněných ve veřejném zájmu. 

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen 
"strážník") se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou 
pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České 
republiky. 

 

Rozdíl Policie ČR a Obecní policie 

Policie České republiky byla zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 
který nabyl účinnosti dnem 15. července 1991. Její činnost v současnosti upravuje 
především zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o Policii ČR“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009. 

Policie České republiky byla zřízena jako ozbrojený bezpečnostní sbor, čímž patří mezi 
tzv. veřejné sbory, kam náleží dále také Vojenská policie, Vězeňská služba, Celní správa, 
resp. příslušníci Celní správy, obecní policie a Hasičský záchranný sbor České republiky. 

Policie České republiky je ozbrojeným policejním sborem, který svoji působnost vykonává 
na území celé České republiky. Mezi znaky, které charakterizují policejní sbory, náleží 
předně skutečnost, že jejich hlavním úkolem je chránit veřejnou bezpečnost a pořádek. 
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Jádro činnosti těchto sborů spočívá ve výkonu dozoru, především tzv. pořádkového 
dozoru zásahové činnosti, kterou uskutečňují zejména faktickými pokyny 
a bezprostředními zásahy, které nemají povahu formálních správních aktů.  

Zaměstnanecký poměr příslušníků těchto sborů nemá povahu pracovního, ale služebního 
poměru a je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služební poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o služebním 
poměru“). Výjimku představuje v současnosti v tomto ohledu obecní police. Její strážníci 
jsou v pracovním poměru k obci, který je upraven zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Organizace a vnitřní 
uspořádání policejních sborů se blíží svojí povahou vojenským sborům. Převažují zde 
vertikální vztahy nadřízenosti a podřízenosti, centralizace a monokratické rozhodování. 
Působnost Policie ČR, jako státního orgánu je tedy vymezení okruhu její činnosti. Okruh 
těchto činností je vymezen již v § 2 zákona o Policii ČR. Zde se stanoví, že Policie ČR 
plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem 
stanoveným právními předpisy. Tomu odpovídá i skutečnost, že příslušníci těchto sborů 
jsou při výkonu svých činností vybaveni donucovacími prostředky, včetně zbraní, které 
mohou použít za zákonem stanovených podmínek. 

Vzhledem k vzrůstající agresivitě občanů vůči policistům při provádění služebních 
zákroků, dochází ke zvyšování frekvence použití donucovacích prostředků proti 
zakročujícím osobám. Vzhledem k tomuto jsou neustále zvyšovány nároky na fyzickou 
připravenost policistů, ale i znalost právních předpisů upravujících problematiku použití 
síly. 

 

Použití donucovacího prostředku 

Použití donucovacích prostředků a zbraně je upraveno v zákoně o Policii ČR, Hlava IX 
§ 51 − § 59. Podle § 51 citovaného zákona je policista oprávněn použít při zákroku 
donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen. V § 52 uvedeného 
zákona jsou taxativně vyjmenovány donucovací prostředky. V § 53 zákona o Policii ČR 
jsou stanoveny obecné podmínky použití donucovacích prostředků. Podle § 53 
uvedeného zákona je policista oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně 
bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo majetku anebo k ochraně veřejného pořádku. 
Před použitím donucovacího prostředku je policista povinen vyzvat osobu, proti které 
zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito 
donucovacích prostředků. To neplatí v případě použití prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla. Od výzvy s výstrahou lze upustit v případě, že je ohrožen život nebo zdraví osoby 
a zákrok nesnese odkladu. Policista je oprávněn použít donucovací prostředek, který 
umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo 
útoku osoby, proti níž zakročuje. Elektrický donucovací prostředek je policista oprávněn 
použít pouze tehdy, pokud by použití jiného donucovacího prostředku zjevně nebylo 
dostatečné k dosažení účelu sledovaného zákrokem. Policista při použití donucovacího 
prostředku dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze 
a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání. 

Ustanovení § 54 zákona o Policii ČR upravuje použití pout a prostředků k zamezení 
prostorové orientace.  Podle § 54 uvedeného zákona je policista oprávněn použít pouta 
a prostředek k zamezení prostorové orientace také ke spoutání osoby zajištěné, 
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zadržené, zatčené, dodávané do výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, 
ochranného léčení nebo ochranné výchovy, nebo převzaté policistou k provedení 
procesních úkonů z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, je-li důvodná obava, že 
může být ohrožena bezpečnost osob, majetku nebo ochrana veřejného pořádku, anebo 
že se osoba pokusí o útěk. Policista je oprávněn použít pouta ke vzájemnému připoutání 
dvou nebo více osob. Prostředek k zamezení prostorové orientace je policista oprávněn 
použít pouze, nelze-li účelu úkonu dosáhnout jinak. 

Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu se řídí 
podle § 55 citovaného zákona. Podle zmíněného ustanovení je policista oprávněn použít 
prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu, k zastavení 
vozidla, jehož řidič přes výzvu k zastavení vozidla podle jiného právního předpisu vozidlo 
nezastaví, nebo k zabránění odjezdu vozidla v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní 
svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít 
k útěku. Policista při použití prostředku k násilnému zastavení vozidla dbá, aby nedošlo 
k ohrožení života nebo zdraví jiných osob a aby život nebo zdraví osoby, proti které 
směřuje zákrok, byly ohroženy jen v nezbytné míře. 

Použití zbraně je zakotveno v § 56 uvedeného zákona. 

Povinnostmi policisty po použití donucovacího prostředku nebo zbraně se zabývá § 57 
citovaného zákona, který stanovuje, že po použití donucovacího prostředku nebo zbraně, 
při kterém došlo ke zranění osoby, je policista povinen ihned, jakmile to okolnosti dovolí, 
poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření. Dále je povinen učinit 
neodkladné úkony nebo jiná opatření, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost 
použití zbraně. Zákrok, při kterém bylo použito donucovacího prostředku nebo zbraně, je 
policista povinen bezodkladně ohlásit svému nadřízenému a sepsat o něm úřední 
záznam s uvedením důvodu, průběhu a výsledku jejich použití. Úřední záznam 
nesepisuje při použití pout podle § 54. Vedoucí policejního útvaru je pak povinen 
vyrozumět bez zbytečného odkladu příslušného státního zástupce o zranění nebo 
usmrcení osoby anebo o škodě nikoli nepatrné, způsobených použitím donucovacího 
prostředku nebo zbraně. 

Ustanovení § 58 zmiňovaného zákona upravuje zvláštní omezení při použití 
donucovacích prostředků. Při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého 
věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let 
nesmí policista použít údery a kopy, slzotvorný, elektrický ani jiný obdobný dočasně 
zneschopňující prostředek, obušek ani jiný úderný prostředek, vrhací prostředek mající 
povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícím 
účinkem, vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle tohoto zákona, vytlačování 
vozidlem, vytlačování štítem, služebního psa, zásahovou výbušku, úder střelnou zbraní, 
hrozbu namířenou střelnou zbraní, varovný výstřel a zbraň, vyjma případů, kdy útok 
takové osoby bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví policisty anebo jiné osoby nebo 
hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak. Omezení se však 
nevztahuje na použití slzotvorného prostředku, zásahové výbušky a vytlačování vozidlem 
a štítem, jsou-li použity proti skupině osob. 

Zákrok pod jednotným velením je samostatně upraven v § 59 zákona o Policii ČR, kde je 
stanoveno, že při zákroku pod jednotným velením rozhoduje o použití donucovacího 
prostředku a zbraně velitel zakročující jednotky. O použití donucovacího prostředku 
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a zbraně může na místě zákroku rozhodnout také nadřízený tohoto velitele, který tímto 
rozhodnutím přebírá velení do ukončení zákroku. Rozhodnutí velitele zakročující jednotky 
a jeho nadřízeného o použití donucovacího prostředku nebo zbraně musí být 
zadokumentováno záznamovou technikou se zvukem nebo v listinné podobě. 

 

Obecní a městská policie 

Po roce 1991 došlo u nás k oživení komunálních policejních činností. Hlavním zlomem 
v této situaci bylo vydání zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který byl přijat 
dne 6. 12. 1991 s účinností od 1. ledna 1992. Obecní policie však mohly zahájit svou 
činnost až po vydání vyhl. MV ČR č. 129/1992 Sb. ze dne 3. 4. 1992, týkající se odborné 
způsobilosti strážníků. Od této doby ve velké míře dochází na našem území ke vzniku 
obecních a městských policií. Vznik obecní policie v kterékoliv obci či městě 
bezprostředně souvisí se třemi právními dokumenty. Za prvé je jím Ústava a za další to je 
v současné době zákon o obcích a také zákon o obecní policii. Ústava v čl. 100 odst. 1 
dává samosprávným celkům, kterými jsou v tomto případě obce, právo na samosprávu. 
Obce tak podle § 35a odst. 2 zákona o obcích mohou zřídit obecní policii. Dále je podle 
§ 1 odst. 1 zákona o obecní policii stanoveno, že obecní policie je orgánem obce, který 
zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo v rámci samostatné působnosti obecně závaznou 
vyhláškou. Bližší úprava formy této vyhlášky není stanovena. Z tohoto vyplývá, že obecní 
potažmo městská policie je orgánem obce, což je dokladováno i v § 5 zákona o obcích, 
kde jsou vyjmenovány orgány obce, kterými jsou rada obce, starosta, obecní úřad 
a zvláštní orgány, případně též komise rady obce, pokud jí byl svěřen výkon přenesené 
působnosti. Obecní policie zde tedy zaujímá pozici zvláštního orgánu obce. Obecní 
policie je orgánem obce což, jak jsem již zmínil, vyplývá z § 1 odst. 1 zákona o obecní 
policii a jako taková nemá právní subjektivitu. Strážníci obecních policií jsou zaměstnanci 
obcí a vztahuje se na ně zákoník práce, na rozdíl od policistů Policie ČR, kteří jsou ve 
služebním poměru a tím se na ně vztahuje zákon o služebním poměru příslušníků.  

Působnost obecní policie je určována § 1 odst. 2 zákona o obecní policii, kterým se 
stanoví, že obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Co tvoří 
místní záležitost veřejného pořádku, zákon výslovně nestanoví, ale bezesporu sem patří 
zejména otázky, o nichž může obec v rámci samostatné působnosti vydat obecně 
závaznou vyhlášku. Zabezpečování veřejného pořádku náleží do samostatné působnosti 
obce, což je i uvedeno v § 35 odst. 2 zákona o obcích, kdy obec v samostatné působnosti 
pečuje v souladu s místními potřebami o uspokojování potřeb občanů dané obce. Těmito 
potřebami je, mimo jiných, také ochrana veřejného pořádku. V tomto bodu se působnosti 
Policie České republiky a obecní policie vzájemně kryjí, neboť působnost obou těchto 
policejních složek je v zájmu zajištění veřejného pořádku. Působnost obecní policie je 
v případě místních záležitostí veřejného pořádku omezena jen na oblast samostatné 
působnosti obce. Mimo to může obecní policie plnit i další zákonem stanovené úkoly, a to 
i v oblasti přenesené působnosti, tedy státní správy, např. podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, nebo ukládat pokuty za přestupky v blokovém řízení. Obecní 
policie působí pouze na katastrálně ohraničeném území té které obce, popřípadě ještě 
obce, která podle § 3a zákona o obecní policii, uzavřela s obcí mající obecní policii 
veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie v této obci vykonávat 
stanovené úkoly. 
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Prvořadým úkolem je, jak již bylo zmíněno, zajištění místních záležitostí veřejného 
pořádku a dále plnění i dalších úkolů, které ji mohou být svěřeny i dalšími zvláštními 
zákony. 

Obecní policie není bezpečnostním sborem. Obecní policii můžeme tedy chápat jako 
výraz bezpečnostní politiky samosprávných obcí na úseku prosazování zájmů obce. 
Obecní policii tak lze charakterizovat jako výkonný nástroj obce, jehož prostřednictvím 
obec zajišťuje klid a pořádek na svém území. Na rozdíl od Policie ČR je totiž působnost 
obecní policie omezena pouze na území dané obce. Přitom nenahrazuje a ani nemůže 
nahrazovat činnost policejních bezpečnostních sborů. 

 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších 
úkolů podle zákona zejména:  

a) přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,  

b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,  

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,  

d) se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,  

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku  
a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem nebo zvláštním 
zákonem činí opatření k jeho obnovení,  

f) se podílí na prevenci kriminality v obci,  

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,  

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,  

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání 
údaje o obecní policii. (§ 2 zákona o obecní policii).  

Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednání je 
v působnosti obcí (a měst). Je-li k projednávání takových přestupků v blokovém řízení 
určen zvláštním zákonem jiný orgán, nemohou strážníci obcí a městské policie pokutu 
uložit ani vybrat. (Němec, 1996) 

                                                                                                       

Otázku organizace a řízení obecní policie je obtížné řešit jednotně s ohledem na to, že 
zákon o obecní policii staví do jedné roviny jak malé obecní policie max. do deseti 
strážníků, tak i velké městské policie se stovkami strážníků. V případě malých obecních 
a městských policií je současná organizační podoba řízení v zákoně uvedená (starosta či 
pověřený člen zastupitelstva – strážník pověřený některými úkoly při řízení obecní policie) 
dostačující. Obec totiž nepotřebuje zvláštní zákonné zmocnění k tomu, aby si v rámci 
tohoto schématu upravila organizační strukturu obecní policie podle svých potřeb. Avšak 
v případě velkých městských policií (v bývalých okresních městech a ve všech 
statutárních městech) je současná úprava nedostačující. Strážník obecní policie je 
v pracovním poměru k obci. Na rozdíl např. od policistů Policie ČR není ve služebním, ale 
v pracovním poměru, jehož vznik, průběh i zánik se řídí zákoníkem práce. Strážník 
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obecní policie je ve smyslu příslušných ustanovení úřední osobou (§ 127 odst. 1 trestního 
zákoníku). K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých 
ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její 
pravomocí a odpovědností.  

Vzhledem k tomu, že ne vždy lze předpokládat, že každý, kdo byl strážníkem vyzván 
k určitému jednání, respektive k tomu, aby určitého jednání zanechal, tak učiní 
dobrovolně, je strážník oprávněn k překonání takového odporu použít donucovací 
prostředky. § 18 odst. 1) zákona o obecní policii Donucovací prostředky jsou: a) „hmaty, 
chvaty, údery a kopy“. „Hmaty a chvaty“ strážník používá v případech, kdy musí překonat 
pasivní odpor (např. osoba sedí či leží a je nutno ji z místa odvést). „Údery a kopy“ pak 
strážník užívá v případech, kdy je potřeba odvrátit přímý fyzický útok; b) „slzotvorný, 
elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek“. „Slzotvorný 
prostředek“ je podpůrný donucovací prostředek, jehož hlavním smyslem je ztížit 
schopnost orientace osoby, která se dopouští protiprávního jednání a usnadnit tak 
strážníkovi dokončení úkonu, nebo zákroku; c) „obušek a jiný úderný prostředek“, Je 
v podstatě „prodlouženou rukou“ strážníka a slouží zejména k odvrácení přímého útoku 
fyzické osoby. Pod formulaci „jiný úderný prostředek“ můžeme zařadit tzv. teleskopický 
(kovový) obušek, tonfu (obušek s příčnou rukojetí), ale není vyloučeno, že by to mohl být 
i jiný úderný prostředek; d) „pouta“. Strážník je smí použít: 1.  při omezení osobní 
svobody podle § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 
řád), ve znění pozdějších předpisů (omezuje na osobní svobodě osobu, kterou přistihl při 
trestném činu nebo bezprostředně poté), 2. při předvedení osoby podle zákona o obecní 
policii nebo zvláštního zákona, která klade odpor (musí se jednat o aktivní odpor, nikoli 
o odpor pasivní), 3. proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, 
ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku 
strážníka. (Možnost omezit volnost pohybu připoutáním k vhodnému pevnému předmětu 
max. však 2 hodiny). (Vodičková, 2011);                                                                                             

e) „úder služební zbraní“. Strážník použije v sebeobraně a při zápase z blízka v případě, 
že se dostane do tísně a nemá možnost použít jiných donucovacích prostředků. Zbraň 
musí být řádně zajištěna. Úder může být veden pažbou, hřbetem, ústí či jinou částí 
služební zbraně na svalovou část těla ‒ ramena, krk, stehna, bok apod.); f) „hrozba 
namířenou služební zbraní“. Lze použít v případě, kdy např. pachatel trestného činu 
neuposlechne výzvy strážníka k zanechání protiprávního jednání, kterým je 
bezprostředně ohrožován život nebo zdraví strážníka anebo zdraví a život jiné osoby; 
g) „varovný výstřel ze služební zbraně“. Strážník by ho měl použít opravdu jako poslední 
varování před samotným použitím služební zbraně. Měl by být jenom jeden a zbraň při 
výstřelu by měla směřovat tak, aby nebyl ohrožen život nebo zdraví jiných osob, nebo 
osoby, která je tímto výstřelem varována; h) „technický prostředek k zabránění odjezdu 
vozidla“. Jeho použití je limitováno ustanovením § 18a zákona o obecní policii. Strážník 
jej může použít jako donucovací prostředek k uzamčení (zablokování) vozidla jen v rámci 
zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, pokud lze předpokládat, že 
se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku. Strážník přitom použije takového 
donucovacího prostředku, který je nezbytný k překonání odporu osoby, která se dopouští 
protiprávního jednání. Jako příklad je možné uvést, že k překonání aktivního odporu bude 
adekvátní např. použití obušku, ale pro překonání pasivního odporu bude odpovídající 
použití např. odváděcího hmatu. (Vodičková, 2011)                                                                                                        
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Před použitím donucovacích prostředků (kromě technických prostředků k zabránění 
odjezdu vozidla) je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od 
protiprávního jednání s výstrahou „jménem zákona“ že bude použito donucovacích 
prostředků. Toto neplatí, pokud je ohrožen život zdraví strážníka, nebo jiné osoby 
a zákrok nenese odkladu. 

Strážník zde uplatní zásadu přiměřenosti, a to tak, že si rozhodne podle svého vlastního 
uvážení, jaký donucovací prostředek použije, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem, 
a který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního 
jednání. Zároveň je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil 
osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího jednání. 

Donucovací prostředky nesmí strážník použít při zákroku proti těhotné ženě, osobě 
vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou a osobě mladší 15 let, 
vyjma případů, kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život a zdraví strážníka 
nebo jiné osoby nebo hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak.   

Použít služební zbraň podle zákonného zmocnění může strážník pouze tehdy, pokud by 
použití donucovacích prostředků bylo zřejmě neúčinné. Aby strážník tuto střelnou zbraň 
mohl nosit, musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny „D“ a tento průkaz musí mít při 
nošení zbraně u sebe. Vzhledem k tomu, že jedná o nejdůraznější a nejzávažnější zásah 
do integrity fyzické osoby, který může být spojen i s těmi nejtěžšími následky, je striktně 
vázáno na podmínky nutné obrany, krajní nouze a při zamezení útěku nebezpečného 
pachatele, kterého nemůže strážník žádným způsobem zadržet. Služební zbraní se 
rozumí krátká střelná zbraň kategorie B, jejímž držitelem je podle zákona č. 119/2002 
Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování 
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 
Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů obec. 

Před použitím zbraně je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila 
od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito služební zbraně. Od výzvy 
s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen život zdraví strážníka, nebo jiné 
osoby a zákrok nenese odkladu. Při použití zbraně je strážník rovněž povinen dbát nutné 
opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví 
osoby, proti níž zákrok směřuje.  

Zbraň nesmí strážník použít proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou 
tělesnou vadou nebo chorobou a osobě mladší 15 let, vyjma případů, kdy útok těchto 
osob bezprostředně ohrožuje život, zdraví strážníka nebo jiné osoby nebo hrozí větší 
škody na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak.  
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Použití služební zbraně za podmínky nutné obrany 

Podmínka nutné obrany je vymezena v § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), podle něhož není trestným činem 
čin jinak trestný, kterým někdo odvrací útok na zájem chráněný trestním zákonem. 
K jednání v nutné obraně je oprávněn kdokoli, a to nejen ten, proti němuž útok směřuje, 
ale i ten, kdo tímto útokem není přímo dotčen. Tento útok musí přímo hrozit, nebo trvat. 
Proti skončenému útoku již není přípustné jednání v nutné obraně. Nejde o nutnou 
obranu, pokud bude obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Lze zde připustit 
vyšší intenzitu obrany proti útoku, dokonce je to i nutností, ale nesmí zde jít o zcela 
zjevný nepoměr. Aby jednání mohlo být posuzováno jako jednání v nutné obraně, musí 
se jednat o útok fyzické osoby nebo útok poštvaného zvířete, dále musí být ohrožen 
zájem chráněný trestním zákonem, což je život, zdraví, nebo majetek a podobně.  

 

Použití služební zbraně za podmínky krajní nouze 

Rovněž podmínka krajní nouze podle v § 28 trestního zákoníku, není trestným činem čin 
jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí. Toto nebezpečí musí přímo hrozit zájmu 
chráněnému trestním zákonem. O krajní nouzi nepůjde, když dané nebezpečí lze odvrátit 
jinak. Rovněž se o krajní nouzi nebude jednat, když způsobený následek bude stejný, 
nebo větší, něž ten, který hrozil.  (Vodičková, 2011) 

Neopominutelným rizikem se stala zvyšující se nelegální migrace, která sebou přináší 
rizika jak bezpečnostní, tak i zdravotní. Efektivním řízením rizik lze bezpečnostní kontroly 
zaměřit na ty oblasti, které představují největší a nejzávažnější rizika a zároveň optimálně 
zvolit čas a místo k provedení všech nezbytných bezpečnostních kontrol. „postup pro 
systematickou identifikaci a zavádění opatření nezbytných pro snižování 
pravděpodobnosti výskytu rizika“ a měl by především zajistit okamžitou, přímou 
a zabezpečenou výměnu informací o riziku mezi příslušnými subjekty tak, aby mohla být 
přijata okamžitá opatření. Přestože je společný rámec pro řízení rizik v oblasti cel pevně 
stanoven, je nezbytné jej nadále přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám a rozvíjet jej 
tak, aby umožňoval soudržnější, účinnější a nákladově efektivnější dohled nad riziky. Je 
třeba také zohlednit činnosti při tělesné přípravě, možná rizika při služebním zákroku, 
včetně používání donucovacích prostředků, možnost zranění při dopravní nehodě, při 
řízení dopravy, úrazy při běžném výkonu služby, a to včetně zmiňovaného rizika 
napadení. V poslední době rapidně přibývá fyzických a verbálních útoků na policisty 
i strážníky. Výjimkou není ani použití střelných nebo sečných zbraní ze strany útočníků. 
Pro mnoho lidí, se kterými strážníci jednají, je už i například udělení blokové pokuty 
projevem určité nadřazenosti a „šikany", i když je tento úkon podepřen zákonnou normou. 
Těchto konfliktních situací a okolností jejich vzniku je samozřejmě mnohem větší počet.   

Hodnocení činnosti obecní policie v České republice se provádí od roku 2010. Příslušníci 
obecní policie v České republice se dělí do tří kategorií. Jedná se o strážníky, čekatele 
a ostatní zaměstnance. Následující graf znázorňuje vývoj zaměstnanců a jejich strukturu. 
Počet zaměstnanců obecní policie v České republice se od počátku sledovaného období 
pohybuje nad 9 500. Nejvyšší počet zaměstnanců − 9 806 byl zaznamenán v roce 2016. 
Od tohoto roku se počet zaměstnanců obecních policii tři roky po sobě snížil na hranici 
9 658. Většinu zaměstnanců tvoří strážníci, přičemž od počátku sledovaného období je 
možné sledovat jejich neustálý pokles (zatímco v roce 2010 v obecní policii působilo 
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8 613 strážníků, v roce 2019 to bylo 8 288). I přesto, že počet strážníků dlouhodobě 
klesá, počet ostatních zaměstnanců od počátku sledovaného období kontinuální stoupá – 
v roce 2010 v obecní policie působilo 855 ostatních zaměstnanců, v roce 2019 to bylo již 
1 307 (nárůst o 35 % za dekádu). Počet čekatelů je minimální, postupně však také klesá. 

 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci strážníků obecních policií je možné zkoumat na 
základě počtu útoků, které byli proti nim vedeny. V tabulce níže je znázorněn vývoj počtu 
útoků na strážníky a vývoj pravděpodobnosti útoků proti nim vedených.  
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Počet útoků na strážníky od roku 2012 (s výjimkou v roce 2014) postupně klesá. V roce 
2012 byl zaznamenán nejvyšší počet útoků proti strážníkům (až 502), v roce 2019 byl 
zaznamenán nejnižší počet útoků (228) za sledované období. Pravděpodobnost útoku se 
snižuje, v roce 2012 byla pravděpodobnost útoku na úrovni 6 %, v roce 2019 byla 
pravděpodobnost útoku 2,75 %. Zkoumáním závislosti mezi počtem strážníků a počtem 
zaznamenaných útoků na strážníky, byl zjištěn velmi silný vzájemný vztah. Z tohoto 
důvodu je nevyhnutelně potvrzeno, že pravděpodobnost útoků na strážníky se snižuje 
i proto, že se snižuje jejich samotný počet. V případě, že by se počet strážníků zvyšoval, 
mohlo by dojít i ke zvyšování pravděpodobnosti útoků na strážníky. Největší množství 
rizik a potenciálních pracovních úrazů vzniká v souvislosti s běžným výkonem služby. 
(Šoltes, Kubás, 2020) 

V rámci projektu byla vytvořena studie o porovnání úrazovosti u státní a obecné policii 
v letech 2014−2019 podle počtu jejich zaměstnanců. Nejprve byla porovnána Policie ČR 
hl. m. Prahy a Městská policie hl. m. Prahy, poté celého státu. Úrazovost u Policie ČR hl. 
m. Prahy je vždy větší než u Městské policie. Jedná se ale o desetiny procenta, kromě 
roku 2016, kdy šlo o dvě procenta. Z toho vyplývá, že jsou na tom obě složky téměř 
stejně. Porovnáním úrazu celé České republiky se úrazovost střídá. V roce 2014 a 2018 
je větší u obecní policie, ostatní roky pak u státní policie, jedná se ale vždy o desetiny 
procenta. Vyhodnocení studie o porovnání úrazovosti u státní a obecné policii naleznete 
v Příloze 1. 

Základním problémem sledované problematiky vzhledem k právnímu hledisku je absence 
existence centralizujícího prvků při přípravě strážníků a finanční nedostatečnost rozpočtu 
většiny obcí k zajištění nápravy v dohledné době. Malé obce nemají na to, aby mohly 
opakovaně a důsledně vyhodnocovat rizika, aby se eliminovaly možné nechtěné dopady 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Celkový pohled na právní aspekty 
BOZP strážníků obecní policie je uveden v Příloze 2. 

Základem optimálního přístupu k zajištění BOZP je proto vytvoření multidisciplinárního 
týmu na celostátní úrovni, který bude vyhodnocovat hrozby pro strážníky a doporučovat 
příslušné kroky v návaznosti na vývoj situace ve společnosti. Tým musí zahrnovat 
zástupce státní správy, Policie ČR, obecních policií, instruktory taktiky a specialisty na boj 
se zbraní i beze zbraně, zástupce odborových organizací a jiných zástupců zaměstnanců, 
poskytovatele pracovnělékařských služeb, preventisty v oblasti rizik, psychology a jiné 
odborníky.  

Zdrojem poznatků budou záznamy o úrazech vzniklých při běžném výkonu služby i při 
tělesné přípravě a případném výcviku či pravidelných odborných cvičeních. 

Finanční zajištění jednání týmu bude kryto dotačním programem dle ust. § 320a zákoníku 
práce. 

 

1) tvorba podpůrných materiálů, 

2) program seniorních bezpečnostních profesionálů a dalších školení, 

3) návrhy na změny právní úpravy. 
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Ad 1)  

Obce a strážníci budou moc těžit z podpůrných materiálů zpracovaných na centrální 
úrovni s tím, že budou moci akceptovat ve svém jednání doporučený a předpřipravený 
standard zajištění BOZP. Materiály zahrnou a vhodným způsobem umožní si osvojit 
použití správných technik  

- práce s vybavením, 

- služebními zvířaty, 

- sebeobrany, 

- předběžného screeningu,  

- důsledné vymáhání pravidel na pracovišti, 

- používání asistenčních programů pro zaměstnance a/nebo jiných příslušných 
zdravotnických zdrojů.  

Materiály by měly strážníkům umožnit přehled o právní ochraně, která je jim k dispozici. 

 

Ad 2) 

Kromě toho bude další klíčovým úkolem týmu připravit a implementovat program pro 
vyškolení seniorních bezpečnostních profesionálů se zaměřením na rozpoznání hrozeb. 
Tito profesionálové pak budou moci nejefektivněji napomoci obcím ve vybudování 
bezpečného pracoviště a ochraně práva strážníků, občanů a útočníků. 

Dále půjde o zajištění školení na vyhodnocování hrozeb a zvládání krizových situací 
a implementace zdokonalených mechanismů řešení sporů a strategie „soft exit“ pro jejich 
ukončení. 

Kromě speciálních programů je ovšem nutné vytvořit dostatečně robustní program 
podpory znalostí strážníků skrze opakovací školení k problematice BOZP, vývoji 
poznatků BOZP na pracovištích. V případě potřeby bude možné tento program doplnit 
programy tělesné přípravy, automatizace správných návyků při výkonu služby.  

 

Ad 3) 

Neméně klíčovou rolí je vytvářet adekvátní podklady pro změny relevantní právní úpravy 
týkající se povinnosti zaměstnavatele poskytovat bezpečné pracoviště a chránit práva 
zaměstnanců a veřejnosti, stejně jako práva útočníka. Při hodnocení varovných signálů 
a reakcí na ně, je pracovní právo neopomenutelným předmětem změn. 

Cílem bude změna právní úpravy tak, aby zaměstnavatel mohl získat soudní ochranu pro 
své zaměstnance, kteří jsou obtěžováni nebo kterým je vyhrožováno. Speciální program 
podporující šikanované strážníky. 
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Dotazníkové šetření – povědomí o BOZP 

V rámci projektu bylo mimo jiné provedeno dotazníkové šetření soustředící se na BOZP. 
Byly vytvořeny dotazníky pro vedoucí strážníky a strážníky obecní a městské policie, 
které měly zmapovat jejich podvědomí o BOZP (Příloha 3). 

Vyhodnocení dotazníků je uvedeno v Příloze 4. Z dotazníků vyplývá, že strážnici chtějí: 
více fyzického výcviku, výcviku sebeobrany, výcviku se zbraněmi, které využívají ve 
službě například obušky, tonfy, častěji střelby (mají jednou ročně), při školení mít 
možnost vyzkoušení na modelových situacích, školení, jak zvládnout krizové situace, 
školení na zvládání stresu ze služby a vyhoření, školení na zvládnutí stresu, školení 
komunikace a školení na jednání s etnickými menšinami. 

Primárně je třeba v rámci školení strážníků vzít v potaz veškerá výše uvedená specifika 
dané práce. Je třeba proškolit strážníky tak, aby uměli pracovat s poskytnutým 
vybavením, služebními zvířaty, aby se uměli efektivně a přiměřeně bránit napadením, aby 
při zásazích eliminovali rizika vlastního zranění nedůsledností či nepozorností. Je třeba 
školení nejen pravidelně opakovat, ale také přizpůsobovat vývoji na pracovištích, nové 
právní úpravě, změně vybavení atd. Je nutné podrobně vést záznamy o úrazech 
vzniklých při běžném výkonu služby i při tělesné přípravě a případném výcviku či 
pravidelných odborných cvičeních. Z těchto záznamů lze pak běžnými analytickými 
metodami analyzovat příčiny vzniku úrazu a stanovit opatření k tomu, aby se snížilo riziko 
opakovatelnosti obdobného úrazu. Při tělesné přípravě je třeba dbát na to, aby si strážníci 
zautomatizovali takové návyky, aby eliminovali chybné úchopy a používání nevhodných či 
jim nebezpečných pohybů při použití donucovacích prostředků. S ohledem na povahu 
a rozmanitost vykonávaných činností a různorodosti podmínek u jednotlivých obecních 
policií vždy bude existovat určité zbytkové riziko i po realizaci preventivních opatření.                                           
(Kyselová, 2019) 

 

Školení a výcvik strážníků 

Podle § 4d zákona o obecní policii je obec je povinna zabezpečit výcvik čekatele 
a strážníka k používání služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění 
podle tohoto nebo zvláštního zákona, na základě dohody mezi obcí a policií může výcvik 
provést policie. 

Dalším problémem, se kterým se v praxi setkáváme je značná diference v motorických 
dovednostech a schopnost strážníků. S tím je rovněž spojena znalost, respektive 
neznalost střeleckých dovednosti. A rovněž z praxe plynoucí problém střídání se 
instruktorů střelby, úroveň jejich pedagogických znalostí a další aspekty. 

Každý z nás učí jinou rychlostí. Jestliže dáme do závislosti počet opakování učené 
dovednosti a kvalitu dovednosti, potom dostáváme různé křivky akcelerující buď 
pozitivně, nebo negativně. (Vilímová, 2002) 
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Křivky učení 

 

 

Stejně jako v tělesné výchově, je i ve střelecké profesní přípravě stěžením bodem 
dosažení plynulé, tedy lineární podoby křivky motorického učení. Dochází zde ke 
vhodnému upevňování pohybových dovedností v závislosti na čase a počtu opakování, 
tedy počtu tréninkových jednotek. Z výše uvedeného vidíme, jak důležitý je systematický 
přístup a odborné vzdělání instruktorů. 

Samozřejmě je nutné si stále uvědomovat, že v rámci výcviku donucovacích prostředků 
a střeleckého výcviku strážníků se nejedná o typický sportovní výkon s typickými prvky 
sportovního tréninku. Nicméně všechny uvedené prvky je nutné brát v úvahu a při 
sestavování střeleckých výcviků s nimi počítat a využívat jejich znalost ke zvýšení 
motorických dovedností při manipulaci se střelnou zbraní. 

 

Rozsah výcviku  

Pro zajímavost uvádíme i rozsah výcviku, který musí každý uchazeč o zaměstnání 
strážníka, čekatel a strážník obecní policie zvládnout a ovládat podle Přílohy č. 1 a 2 
k vyhlášce č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. Z důvodu zaměření 
tohoto projektu, jsme vybrali jen některé z podmínek. Výcvik čekatele a strážníka 
zahrnuje zvládnutí:  

1. Hmatů, chvatů, úderů a kopů: a) postoj, přemísťování a úhyby, b) přímý úder 
otevřenou dlaní, c) přímý úder pěstí, d) obloukový úder pěstí (hák, zvedák), e) úder 
loktem, f) kyvadlový kop vpřed (do výše rozkroku), g) kop kolenem, h) kryty na horní, 
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spodní a střední pásmo, i) páky a odváděcí techniky (zvratka, průlom lokte dlaní, 
odváděcí klíč).  

2. Slzotvorných, elektrických nebo jiných obdobně dočasně zneschopňujících prostředků.  

3. Obušku a jiného úderného prostředku: a) nošení, postoj, úchop a vytažení, b) úderové 
techniky, c) kryty, d) odváděcí klíč, e) využití obušku nebo jiného úderného prostředku 
proti napadení úderem, kopem, tyčí nebo nožem.  

4. Techniky poutání: a) zásady manipulace s pouty, b) poutání vestoje s opřením nebo 
bez opory, c) poutání v kleku nebo v lehu, d) snímání pout, e) zajištění pachatele pod 
hrozbou použití střelné zbraně s následným poutáním (s důrazem na povelovou 
techniku), f) připoutání osoby ke vhodnému předmětu.  

5. Použití služební zbraně jako donucovacího prostředku: a) úder služební zbraní (držení 
zbraně a vedení úderu), b) hrozba služební zbraní (postavení strážníka a slovní příkazy), 
c) varovný výstřel, d) poskytnutí první pomoci osobě zraněné při užití donucovacího 
prostředku.  

Taktiky zákroku při a) předvádění osoby, b) zjištění, zda osoba u sebe nemá zbraň, 
c) zákazu vstupu na určená místa, d) vstupu do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru, 
e) zjištění totožnosti osoby, f) zajištění místa trestného činu. Toto školení provádí 
specializované školicí zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
nebo obdobné zařízení obecní policie. Školicí zařízení vydá čekateli nebo strážníkovi 
potvrzení o vykonání výcviku, které je podmínkou, aby mohl složit zkoušku z odborné 
způsobilosti. 

 

Historie výcviku u státní policie 

Vycházíme z námi realizovaného projektu pro Policejní prezidium ČR s názvem POLICE 
SECURITY SYSTEM, který byl mimo jiné zaměřen na speciální přípravu pro krizové 
situace. Výcvik v reálné sebeobraně pomocí vhodných tréninkových pomůcek a postupů 
realizovaný během intenzivního týdenního výcvikového kurzu, měl za cíl zmírnit strach 
z reálného střetného souboje jak fyzického, tak střeleckého. Dostal oficiální název 
Optimalizace výcviku v používání donucovacích prostředků u Policie ČR. Teoretická část 
práce měla za cíl porovnání optimalizovaného modelu systému pro použití donucovacích 
prostředků u příslušníků PČR se systémem stávajícím. Empirická část práce se týkala 
pedagogického experimentu (pilotního projektu) a měla za cíle přípravu, provedení 
a vyhodnocení experimentu, které sloužilo zároveň k vyhodnocení inovovaného systému. 
Tyto teoretické a první vědecké poznatky dali základ pro tématiku zvládání limitních 
situací v projektu OPTIMA, který realizuje oddělení specializované metodiky Zařízení 
služeb pro Ministerstvo vnitra. 

Po ukončení pilotního projektu vyplnili policisté dotazník pro absolventy projektu. Výcvik 
byl velmi kladně hodnocen, policistům se zvýšilo sebevědomí a uvědomění si 
nebezpečnost situací při používání DP. Výcvik byl pro ně přínosný.  

Z důvodu častého napadání ze strany některých instruktorů policie, že inovovaný systém 
není v ničem nový, jsme přistoupili k realizaci dvouhodinového semináře pro třicet 
policistů, kterými byli čerství absolventi Základní odborné přípravy z různých SPŠ MV ČR. 
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Z analýzy a vyhodnocení úředních záznamů jednoznačně vyplynulo, že uvedené techniky 
policisty velmi zaujaly, jsou pro ně jednoduché a na Střední policejní škole se s takovým 
typem výcviku nesetkali. 

 

Srovnání současného a optimalizovaného pojetí výcviku 

Techniky inovovaného systému vychází z nejnovějších poznatků a metod tréninku reálné 
sebeobrany.  Většina výcviku je zaměřena na reálné kontaktní cvičení ve vysokém 
tempu. Je patrná značná snaha o zkrácení vzdálenosti a tím lepší kontrola pachatele, 
spolu s využíváním přirozených reflexů člověka, díky kterým je policista schopen se vše 
naučit ve velmi krátkém čase.  

V reálném střetu funguje to, co je jednoduché a přirozené. Cílem tedy musí být připravit 
strážníky na to, aby minimálním počtem pohybů byli schopni řešit pokud možno všechny 
typy útoků. Zohledněna při tom musí být celá řada faktorů – od fyzických, osobnostních 
a mentálních předpokladů strážníka, přes jeho úroveň vycvičenosti, schopnost 
rozhodovat se a racionálně jednat v krizové situaci, až po kvality pachatele, se kterým 
přichází do střetu. Pokud lze několika stejnými pohyby vyřešit útočníkovy pokusy 
o úchopy, údery, kopy a útoky zbraněmi nebo naopak jeho pasivní odpor, má takový 
výcvik mnohem větší užitnou hodnotu než učení se několika variantám obrany proti 
jednomu typu útoku. Útoků je nepřeberné množství, a tím se závratně násobí množství 
možných obranných technik. Policista se pak dostává do situace, kdy je nucen reagovat 
na reálný útok, ale jeho reakce je zpomalena rozhodováním o použití některé z možných 
technik. Efektivnější je proto v profesním výcviku neukazovat šířku bojových umění, ale 
trénovat jasná a co nejjednodušší řešení vycházející z přirozených reflexů. 

Systém přípravy k použití donucovacích prostředků proto musí být funkční nejen pro 
mladé, silné muže, kteří pravidelně trénují ve svém volném čase, ale musí dát možnost 
i ostatním mužům i ženám, štíhlým, plnoštíhlým, mladší generaci i starším, lidem malého 
vzrůstu, rychlým, pomalým, zkrátka všem, kteří byli do zaměstnaneckého poměru přijati 
a vykonávají službu, při které přicházejí do bezprostředního kontaktu s pachatelem 
trestné činnosti. Na ulici při kontaktu s pachatelem nebudou váhové a věkové kategorie, 
ani dělení na muže a ženy, a už vůbec nelze předpokládat, že pachatel nebude jednat 
brutálně a zákeřně. Bude zde pouze jeden požadavek, kladený na strážníka – splnit 
zákonnou povinnost při ochraně veřejného pořádku s využitím všech prostředků, které 
jsou zákonem dány k dispozici. Výcvikový systém k použití donucovacích prostředků 
musí být lehce naučitelný, protože platí pravidlo, že čím rychleji je člověk schopen se 
něco naučit, tím déle a hlavně kvalitněji je schopen to použít. Skutečnost, že strážník byl 
schopen si postupy při použití donucovacích prostředků rychle osvojit, znamená, že 
systém je jednoduchý, není překombinovaný a bude v praxi reálně využitelný. 

V metodice výuky je zahrnuta také specifická rozcvička, která formou hry učí strážníky 
nejen spadnout na zem, udeřit nebo kopnout v různé pozici, ale jsou v ní zapojeny 
všechny aspekty, které ve výcvikovém programu strážníci absolvují a zároveň zvyšují 
jejich kondici a psychickou odolnost proti stresovému nátlaku v boji. 

Ve výcviku ozbrojených složek stojíme v zásadě před dvěma možnostmi přístupu. Prvním 
je výcvik strážníků jako "bojovníků". To znamená, že se budou strážníci učit, jak přistoupit 
k pachateli na kontaktní vzdálenost, jak ho přemoci údery, kopy, pákami a porazy na 
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zem. Tam ho dostat do pozice, ve které ho budou moci spoutat. Už z tohoto popisu je 
jasné, že jako základní předpoklad zde jsou fyzické dispozice strážníka, které musí být na 
lepší úrovni, než fyzické a bojové schopnosti pachatele. Domníváme se, že vzhledem 
k počtu strážníků, jejich pracovnímu vytížení, nedostatku času a motivace pro jejich 
výcvik, tímto směrem cesta nevede. 

Druhou cestou, kterou vnímáme jako vhodnější je cesta, při níž neučíme strážníky, jak 
bojovat v blízkém kontaktu, používat přirozené principy fyziologie těla a jak používat 
technické prostředky (v rámci principu přenosu), které má k dispozici. Protože právě 
technické prostředky srovnávají rozdíl mezi silným a slabým člověkem, a proto mají ve 
výzbroji strážníků nezastupitelnou roli.  

 

Výhody inovovaného systému 

 Stejné principy na rozdílné situace 

 Snadná naučitelnost (důležité je, co se strážník ve výcviku opravdu naučí) 
a udržitelnost 

 Systém je jednoduchý k naučení a soustředí se na slabá místa lidského těla (vitální 
oblasti) 

 Komplexní řešení komplexní problematiky, ne pouze několik konkrétních technik 

 Schopnost správného a včasného rozhodnutí 

 Pochopení nebezpečí a vytvoření si tak vhodné zodpovědnosti 

 Očekávání rizik a jejich včasné předcházení 

 Zvýšení sebevědomí strážníků 

 Výuka obrany proti chladným a střelným zbraním 

 

Výcvik založený na vědeckých důkazech je výsledkem dobré spolupráce bezpečnostních 
složek, které poskytují své zkušenosti, a akademické obce, která je vybavena širokými 
vědomostmi a poskytuje podrobný vhled do zkušenosti, dívá se na ni objektivně.  

Ve světě jsou známy podobné systémy výcviku ozbrojených složek založené na 
vědeckých důkazech. Dva z nich jsou naprosto zásadní a stojí za zmínku. Východní 
systém z Ruska zvaný SYSTEMA, jehož představitel A. A. Kadočnikov se opírá 
o vědecké důkazy z biomechaniky člověka, a je založena na přirozených instinktivních 
reakcích člověka. Západní systém z USA SCARS (Special Combat Aggressive 
Reactionary System) byl vytvořen přímo na zakázku US NAVY Jerry L.  Petersonem. Je 
založený na vědeckých důkazech o autokinematických reflexích těla (reakce lidského těla 
na zásah). 

Při tvorbě koncepce a následném zavedení do aplikační praxe jsme spolupracovali 
s CASRI MO ČR zejména na biomechanické analýze vybraných základních pohybových 
technik z hlediska jejich účelnosti s pomocí záznamového zařízení Qualisys. Aplikované 
techniky jsme ve stresových podmínkách služebního zákroku s důrazem na reálné 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

 STRANA 22 (CELKEM 41)  

situace monitorovali s cílem získání dat fyziologických projevů změn psychického stavu 
pomocí přístroje biofeedback k měření psychofyziologických reakcí (NEXUS). 

Byla také provedena analýza výcvikových systémů států Evropské unie. 

Celý inovovaný systém přípravy strážníků by bylo vhodné poskytnout každému i formou 
samostudijních materiálů (web, tištěné studijní materiály). Tento krok považujeme jako 
jednu z možných cest sebezdokonalování strážníků ve volném čase. 

DVD a textový materiál by přispěl ke zlepšení úrovně tělesné zdatnosti a zdravého 
životního stylu pomocí základních kompenzačních a regeneračních cvičení. Jednou 
z možností, jak preventivně předcházet zdravotním problémům a udržovat své tělo 
v pořádku, jsou často podceňovaná regenerační a kompenzační cvičení, které lze 
praktikovat v autě, v kanceláři, v tělocvičně nebo v domácích podmínkách. Kompenzační 
cvičení jsou částečně prováděna v rámci služební přípravy. Jestliže má být cvičení 
prospěšné, je důležité je provádět co nejčastěji, nejlépe každý den. Problém však nastává 
v případě, kdy se strážníci nedostanou k výcviku třeba měsíc. Zaměstnanci, kteří prosedí 
většinu pracovní doby v kancelářích u počítačů, nemají možnost cvičit vůbec. Je však 
možné naučit se zásadám kompenzačních a regeneračních cvičení a vytvořit si pozitivní 
přístup k zdravému životnímu stylu. 

 

Obsahem těchto cvičení bude: 

 energetická rozcvička, minutové cvičení pro obnovení energie / 15 min. 

 základní strečinková cvičení (zásady protahování svalstva) / 15 min. 

 automobilizační cviky na páteř (preventivní cviky na krční, hrudní a bederní páteř, 
posilování svalstva kolem páteře) / 45 min. 

 akupresurní body pro vitalizaci organizmu, proti bolesti a na uvolnění krční páteře / 
15 min. 

 prezentace funkce okohybných svalů a praktická oční cvičení (akupresurní oční 
body, pasivní a dynamická relaxace očí, cvičení zraku pro pracující s počítačem) / 
30 min. 

 prezentace funkce autonomní nervové soustavy, stresu a strachu a praktická 
dechová cvičení (břišní dýchání, plný dech tzv. „dechová vlna“, vitalizační dýchání) 
/ 45 min. 

 prezentace zdravý spánek a relaxace v leže pro optimalizaci spánku / 60 min. 

 prezentace výživa a zdravý životní styl, praktická ukázka techniky vědomé stravy / 
45 min. 

 prezentace funkce mozku ve FLOW – praktický nácvik technik meditace 
všímavosti (všímavá chůze, meditační běh, komunikace) / 60 min. 

 techniky otužování a zvyšování imunity / 30 min. 

 měření stresu, HRV, Biofeedback / 60 min. 
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Obsah studijního textového materiálu: 

 Zvyšování fyzické odolnosti – metodika kondiční přípravy strážníků včetně 
návrhu různých tréninkových plánů na zvyšování kondice pomocí funkčních 
cvičení do praxe, výživa a pitný režim, základy první pomoci, akupresura, oční 
cvičení a dechová cvičení. 

 Zvyšování psychické odolnosti – studijní text obsahující zejména rozbor 
rizikových faktorů ohrožující duševní zdraví, fáze stresu a projevy stresové 
reakce, druhy stresu, následky stresu a zejména techniky na zvládání 
stresových situací v praxi strážníků obecní policie, techniky autosugesce 
zejména ve spojitosti se zvládáním strachu a antistresovou relaxaci. 

 

Koncepce rozvoje systému individuální péče o zdraví, kondici a psychiku strážníků 
obecních policií 

 

Historie 

V roce 2016 bylo rozhodnuto vedením Ministerstva vnitra o sepsání Koncepce rozvoje 
systému individuální péče o zdraví, kondici a psychiku příslušníků bezpečnostních sborů. 
Koncepce obsahuje tři strategické cíle. Zaměřím se na strategický cíl, který se týká 
OPTIMY.        

Zásadní část – učení se efektivnímu stress managementu který je zcela opomenut. 
Přitom se jedná o zcela zásadní aspekt, který může ovlivnit nejen zdraví v kontextu 
dlouhodobého pracovního nasazení, ale často i osobní životy zaměstnanců při řešení 
limitních situací a s nimi spojené stresové zátěže. Pokud jsou některé aspekty stress 
managementu potažmo péče o zdraví řešeny v rámci bezpečnostních sborů, pak obvykle 
nedostatečně a jen dílčím způsobem V rámci ZSMV proto vznikl na podporu zavádění 
optimálních postupů individuální péče o příslušníky bezpečnostních sborů systém 
OPTIMA. Ten je v současné době standardně realizován v rámci náplně tělesných 
rehabilitačních aktivit ozdravných pobytů a jeho realizace probíhá formou praktického 
vzdělávacího programu v rámci těchto OPR. Jeho součástí je také výcvikový program na 
posílení individuální péče o vlastní zdraví a zvýšení fyzické a psychické odolnosti – stress 
managementu. Tyto aktivity jsou však poskytovány příslušníkům v omezeném množství, 
zejména pak z důvodu nedostačujících kapacit jednotlivých RZ a lidských zdrojů 
(realizací tohoto programu se navíc v současné době zabývají pouze tři lektoři, což je 
nedostatečné pro zajištění potřeb co nejširšího okruhu příslušníků, kteří by program mohli 
a potřebovali využívat). 

 

Globální cíl:  

Zefektivnění systému individuální péče o zdraví, kondici a psychiku strážníků 
obecních policií 

Práce strážníků přináší často značné psychické a fyzické zatížení. Stoupající nároky na 
výkon služby proto vyžadují i nezbytnou obnovu sil. Cílem je poskytnout strážníkům 
potřebné dovednosti a znalosti, kterými mohou podpořit vlastní zdraví, spokojenost 
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a psychickou i fyzickou kondici, optimálně po celou dobu pracovního poměru. K osvojení 
těchto dovedností a znalostí by mělo dojít v rámci vstupních kurzů, ale i mimo ně. Tím 
dojde i ke zlepšení pracovních výkonů jednotlivých strážníků. 

Zároveň je také třeba vytvořit takové materiální podmínky, aby si v rámci přípravy osvojili 
návyky na cvičení rehabilitačního a rekondičního charakteru a aby si k nim vytvořili kladný 
přístup. Teprve pak je možné hovořit o dlouhodobějším a efektivnějším pozitivním dopadu 
na zdraví a psychickou i fyzickou kondici. 

 

Strategický cíl: Rozšíření systému individuální péče o zdraví, kondici a psychiku 
strážníků obecních policií 

Návrh opatření 1 – Vzdělávání cvičitelů; tvorba výukových a metodických materiálů 

V rámci ZSMV jsou zaměstnáni čtyři lektoři, kteří realizují obdobný systém pro 
bezpečnostní sbory. Jedná se však o zcela nedostačující personální zajištění pro další 
rozvoj a šíření konceptu v rámci bezpečnostních sborů. Z tohoto důvodu je 
nezbytné vytvoření a realizace speciálního vzdělávacího programu pro cvičitele obecních 
policií. Tento program musí být nastaven tak, aby mohl být předán cvičitelům, kteří jsou 
umístěni na relevantních pozicích, v rámci kterých budou moci zkušenosti vhodně 
předávat dalším strážníkům. Kurz bude registrován a zapsán v rámci vzdělávacích kurzů 
MV. Obsahem těchto školení pro cvičitele budou zejména velmi úzce specializované 
cvičební a relaxační techniky vycházející z principů stress managementu. Cílem systému 
bude preventivní individuální péče o vlastní zdraví.  

Součástí opatření bude vytvoření jednotné metodiky individuální péče o fyzickou 
i psychickou kondici a odolnost strážníků obecních policií, která bude následně 
distribuována všem strážníkům. Budou vytvořeny také relevantní výukové materiály, 
metodická příručka a e-learning a podpořena praktická implementace tohoto programu do 
systému vzdělávání strážníků.  

 

Cíl: Proškolení cvičitelů s cílem předávat nabyté znalosti a dovednosti 
strážníkům obecních policií 

Přínos: Rozšíření principů stress managementu mezi strážníky obecních 
policií 

Indikátor: 
Počet proškolených cvičitelů 

Výchozí hodnota: 0; Cílová hodnota: 30 

Návrh opatření 2 – Vybudování Vzdělávacího centra pro zvyšování fyzické a psychické 
odolnosti strážníků obecních policií 

Proaktivní forma edukačního procesu ohledně nových možností zvyšování fyzické 
a psychické kondice a odolnosti umožňuje strážníky správně motivovat k preventivním 
zdravotním cvičením, má prokazatelný vliv na zlepšení zdravotního stavu, snížení 
nemocnosti, zvýšení pracovní aktivity a v neposlední řadě také na eliminaci stresu. 
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Vzdělávací centrum pro zvyšování fyzické a psychické odolnosti bude metodickým, 
analytickým, expertním a koordinačním centrem v procesu implementace systému. Bude 
do něj tedy soustředěna veškerá metodická i vzdělávací činnost. Bude sloužit jako 
základna pro samotný výcvik strážníků i nových cvičitelů. Z toho důvodu by vzdělávací 
centrum mělo poskytovat plnohodnotné zázemí z hlediska prostor i vybavení.  

Vznik Vzdělávacího centra je také klíčový zejména z hlediska soustředění odborníků 
a externích lektorů do jednoho místa. Tento proces je nutný pro snadnější výměnu 
aktuálních informací a poznatků z oblasti výcviku, metodiky a používání moderní 
přístrojové techniky a zajištění kontinuity a kvality poskytovaných služeb v rámci systému. 

Součástí vzdělávacího procesu je i realizace (pilotní testování) a následný rozvoj tzv. 
STRES TEST, který umožňuje strážníkovi na základě moderních diagnostických metod 
otestovat svoji kondici a psychickou odolnost na základě měření variability srdeční 
frekvence, zjistit míru fyzického a psychického stresu, kondici cév, stanovit stravovací 
režim a intoleranci potravin. Tento postup má především výraznou přidanou hodnotu 
v rámci edukačního procesu díky biologické zpětné vazbě a povědomí o skutečném 
aktuálním stavu organismu. Pohybový test pak ukazuje předpoklady pohybového učení 
v nových dovednostech.  

V ideálním případě by měl strážník získat přesné vědecky ověřené výsledky aktuálního 
stavu organismu spolu se zprávou, v čem a jak se může zlepšovat. 

 

Cíl: Centralizovaná koordinace a rozvoj systému … 

Přínos: Vyšší kvalita a aktuálnost prováděných školení v systému… 

Indikátor: 
Vybudované Vzdělávací centrum 

Výchozí hodnota: 0; Cílová hodnota: 1 

 

Hlavní přínosy systému 

 zlepšuje kvalitu pohybu, držení těla, dýchání 

 učí praktikovat přirozené pohybové zásady, hýbat se zdravě a efektivně 

 pomáhá relaxovat a lépe zvládat stres 

 reálně využitelná dechová cvičení 

 vědomá relaxace v pohybu a v kondičním tréninku 

 odstraňování svalového napětí a relaxace pro lepší usínání a kvalitnější spánek 

 zlepšuje praktickou kondici 

 kondiční trénink zaměřený na přirozené praktické pohyby a výkonnost v praxi 

 principy účinného tréninku 
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 funkční posilování s vlastní vahou, kettlebellem, zátěžovými vaky, na 
gymnastických kruzích, s pružnými lany 

 intenzivní intervalový trénink 

 krátký program s vlastní vahou pro každodenní cvičení (cvičitelný kdekoli) 

 podporuje zdraví 

 snižuje riziko úrazů 

 učí předcházet problémům se zády či klouby 

 pomáhá zbavit se bolestí zad, páteře, kloubů 

 pomáhá zbavit se bolestí hlavy 

 učí snížit únavu očí při práci na počítači nebo při řízení vozidla 

 kompenzace následků sedavého životního stylu 

 informuje o výživě a zdravém životním stylu 

 zvyšuje psychickou odolnost pro krizové situace 

 učí se aktivovat před výkonem a bojovat s únavou 

 učí lépe zvládat strach v extrémních krizových situacích 

 pomáhá předcházet syndromu vyhoření 

 trénuje mozek 

 trénuje koncentraci, pozornost, paměť, vůli, motivaci 

 informuje o optimální frekvenci elektrické aktivity mozku a možnostech zvyšování 
výkonů v tzv.  FLOW/ZÓNĚ… 

 

Možné budoucí přínosy a využití Systému v dlouhodobém horizontu: 

 každý strážník bude spolehlivě umět pracovat se stresem a strachem, bude umět 
použít techniky ke zvyšování výkonů, koncentrace a paměti; 

 pomocí reálné zdravotní prevence se sníží pracovní neschopnost a zvýší pracovní 
efektivita. 

 

Stres je výsledkem mimořádných situací, se kterými se strážníci dostávají do styku 
a které svými parametry překračují rámec běžné zkušenosti. Výkon profese strážníka 
obec í policie sebou přináší značnou fyzickou i psychickou zátěž. Odborníci řadí práci 
strážníků k profesím s jednou z nejvyšších měr pracovního stresu vůbec. Odolnost 
strážníků vůči negativním následkům stresu je vyšší než u běžné populace, ale může 
nastat situace, která svojí intenzitou a charakterem přesáhne přirozené schopnosti 
strážníka se s takovou situací vyrovnávat. K zvlášť zátěžovým situacím v rámci práce 
strážníka může patřit např. ohrožení vlastního života nebo zdraví, kolegy, použití zbraně, 
sebevraždy, úmrtí dětí, sdělování negativní informace, pocit bezmocnosti vůči 
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pachatelům trestné i přestupkové činnosti, pocit zbytečné práce apod. Tyto situace 
mohou strážníky zasáhnout více, než očekávali. Strážníci (Městské) obecní policie si 
v rámci své odbornosti často myslí, že musí čelit všem mimořádným situacím, které by 
jinak každého normálního člověka hluboce zasáhly. Na základě tohoto mýtu si někdy 
neuvědomují, že se v každém člověku načítají negativní zážitky, které když nejsou 
zpracovávány, mohou se později projevit a způsobovat různé problémy. Dopad 
mimořádné psychické zátěže se může projevit např. podrážděností, vztekem, úzkostí, 
depresemi, nespavostí apod. Extrémní nebo dlouhodobá psychická zátěž se může 
projevit i zdravotními problémy např. kardiovaskulárními problémy, bolestmi hlavy, zad, 
zažívacími problémy apod. Na zaměstnavatele mají tyto důsledky dopad zejména 
v podobě snížené výkonnosti zaměstnanců, zvýšené nemocnosti, úrazovosti a fluktuace 
pracovníků. I proto by mělo být v jejich zájmu pracovníky před stresem co nejlépe 
ochránit. Mezi další důsledky stresu na jednotlivce patří rozličné tělesné symptomy jako 
kardiovaskulární a gastrointestinální obtíže či insomnie a v neposlední řadě také 
behaviorální projevy – typicky se jedná o zvýšenou míru agresivity a problémové užívání 
alkoholu. Stres přichází s každou změnou, na kterou je třeba adaptovat se. Se stresem 
se setkáváme každý den a nelze se mu zcela vyhnout. Pojem zahrnuje jak negativní stres 
(distres) a extrémně neprospívající zážitky či situace, tak současně také pozitivní stres 
(eustres), který mnohdy přináší člověku dobré výsledky i pocity zadostiučinění. (Davis, 
Eshelman & McKay, 2008) 

Zvládání stresu se lze do určité míry naučit pomocí nácviku různých technik. Například 
technikami psychohygieny, ale také tzv. copingovými strategiemi. Prvním je coping 
zaměřený na problém (problem-focused coping) a druhým je coping zaměřený na emoce 
(emotion-focused coping). Jednotlivé typy se se uplatňují v důsledku vyhodnocení 
situace. Když člověk usoudí, že je schopný něco změnit, zvolí coping zaměřený na 
problém. Snaží se pomocí akce získat informace, kterých využije. Pokud naopak 
zhodnotí, že se nedá nic dělat, použije coping zaměřený na emoce, pokusí se vyhnout 
znepokojujícím myšlenkám, mění názor na to, co se děje, dává událostem a jevům jiny 
význam. Tyto dvě strategie zvládání problému, společně s ostatními osobnostními 
charakteristikami jedince, jsou také zásadní pro možný vznik kognitivního vzorce, který 
člověk využívá v boji se stresem a zátěží. Vzniklý vzorec také ovlivní, jak bude jedinec 
v řešení problému úspěšný. Nyní bych chtěla zmínit resilienci (nezdolnost), která je 
osobní charakteristikou, která pomáhá jedinci zvládat zátěž. Pojmem resilience se 
v odborné literatuře vyjadřuje jako schopnost nenechat se výrazněji vyvést z míry, rychle 
po odeznění zátěže obnovit původní stav akceschopnosti i kreativně využít nabytých 
poznatků. Resilienci můžeme vyjádřit jako schopnost klást odpor a odolávat tlakům 
(resistance), schopnost rychle a pružně odstranit nerovnováhu a obnovit původní zdroje 
(recovery) a schopnost změny osobnosti, ve smyslu růstu, k lepšímu zvládnutí budoucích 
problémů. (Paulík, 2010) 

Obecně lze předpokládat, že člověk, který dokáže lépe odolávat vnějším tlakům a využije 
zátěže pro svůj růst, bude lépe připraven na vypořádání se s jakoukoliv možnou zátěží. 
Simulované stresové situace, se kterými se dnes setkáváme, navozují určité emocionální 
reakce. Záleží na závažnosti situace, podle toho vznikají reakce od veselí až po úzkost, 
vztek vedoucí k agresi, skleslost a smutek. Emoce mohou být ambivalentní. Pokud jsou 
situace opakující se a dlouhodobé může docházet až k psychickým poruchám, jako je 
například posttraumatická stresová porucha nebo klinická deprese. (Humpolíček, 2014) 
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Pokud člověk přestává zvládat nároky své práce, postupně může dojít až k syndromu 
vyhoření. Syndrom vyhoření je definován jako stav únavy a vyčerpání, kdy se jedinec 
zcela vyčerpal nadměrnými požadavky na své síly. Stává se neúčinným v řešení 
jakéhokoliv záměru a cíle. Syndrom vyhoření není náhlé selhání nebo onemocnění 
organismu. Jedná se o soubor společně se vyskytujících symptomů, které se objevují 
individuálně v závislosti na osobnosti jedince. Psychohygiena je důležitou součást 
prevence syndromu vyhoření u osob pracujících v profesích se zvýšeným rizikem 
vyhoření. Psychohygiena využívá souboru opatření a postupů, jejichž hlavními metodami 
jsou zdravá životospráva, zdravotní výchova a poradenství. Do životosprávy zahrnuje 
spánek, dýchání, odpočinek, uspořádaný režim a vhodné přizpůsobení pracovního 
prostředí. Vše, co prospívá zdraví fyzickému, upevní také zdraví duševní. Cílem 
psychohygieny je zrání osobnosti a duševní klid. (Křivohlavý, 2001) 

Tyto podpůrné aktivity, které slouží jako prevence negativních dopadů stresu, vedou 
k lepší schopnosti adekvátně vnímat a reagovat na realitu, k duševnímu zdokonalování 
a případně také k spirituálnímu růstu. Co se týče schopnosti zvládat stres, může se 
zlepšit, když zařadíme do svého každodenního života pozitivní aktivity jako je řešení 
problémů, které jsou pro nás výzvou, pravidelná fyzická aktivita a relaxační techniky. Dále 
se ukázaly prospěšné sociální kontakty, které přinášejí pocit bezpečí, pozitivní 
a racionální myšlení a dodržování zásad zdravé stravy. (Davis, Eshelman & McKay, 
2008)                                                                   

Relaxační techniky, které jsou zaměřeny na relaxaci těla a relaxační techniky, jež jsou 
zaměřeny na relaxaci mysli. Tělo, mysl a emoce jsou propojeny a je vhodné relaxační 
techniky kombinovat.  

Relaxačních technik existuje celá řada a mají podobný základ jako zaměření na dech, 
protažení svalů, uvolnění tenze a snížení úzkosti. Níže jsou uvedeny vybrané 
nejznámější techniky. Ke známým relaxačním technikám patří také meditace. 

Progresivní svalová relaxace má za úkol hlubokou relaxaci svalů. Je založena na 
předpokladu, že stresující myšlenky a události se projevují svalovou tenzí. Tato svalová 
tenze zvyšuje subjektivní prožitek úzkosti. Svalová relaxace má tedy redukovat 
fyziologickou tenzi a prožitek úzkosti, který je neslučitelný s prožitkem relaxace. Cvičení 
může probíhat v sedě nebo v leže na klidném místě. Každá skupina svalů je natahována 
po dobu pěti až sedmi sekund a následně relaxována po dobu dvaceti až třiceti sekund. 

Autoři věří, že redukce stresu lze dosáhnout skrze představivost, a sice vizualizací. Při 
rozrušení je někdy těžké dostat se do stavu relaxace, ale je možné se naučit dostat do 
bezpečného stavu úkrytu skrze představivost. Vizualizace odvádí pozornost od tenze 
a pocitů smutku zaměřením na pozitivní a uklidňující představy. Vizualizace může 
připravit pacienty na různé lékařské zákroky, při přijmutí chronických fyzických obtíží 
a také snižovat úzkost. 

Autogenní trénink je jednou z nejosvědčenější a nejpropracovanějších metod relaxace. 
Cílem je celkové uklidnění, prevence psychosomatických onemocnění a lepší schopnost 
koncentrace. Základem je svalové uvolnění, podobně jako u progresivní svalové 
relaxace. To je možné navodit představou či sugescí tepla, tíhy a pravidelného dechu. 
Poté přichází na řadu sugesce příjemných pocitů a vizualizace.  
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Technika mindfulness, jež je spjata s meditací a nácvikem dýchání.  Mindfulness 
(všímavost) vychází z budhistického učení.  Říká se jí také meditace všímavosti.  Je to 
bdělost, která přichází skrze zaměření pozornosti na přítomný okamžik a přijímání 
každého momentu a každé zkušenosti neposuzujícím způsobem. Mindfulness může být 
chápána pouze jako stav bdělosti věnující se vnějšímu dění, ale také jako bdělost 
k vlastnímu prožívání.  Při cvičení mindfulness se člověk učí být zodpovědný za to, kým 
skutečně je a učí se naslouchat a důvěřovat sobě samému, protože je nemožné stát se 
někým jiným. Tím se také prohlubuje důvěra k ostatním lidem a okolnímu světu.  Cílem je 
odstoupení od neuvědomělé fluktuace mysli v minulosti, nebo budoucnosti, jež někdy 
může vyvolávat stres. Často máme potřebu spěchat k budoucím událostem a netrpělivě 
promarnit přítomnost, protože očekáváme něco, co si myslíme, že nastane v budoucnu. 
Tato netrpělivost nám nedovolí plného ocenění toho, co již máme a může vyvolávat 
simulovaný stres. Meditaci má člověk zaujmout neusilující postoj a pozorovat svoje 
myšlenky. V případě napětí se doporučuje prostým pozorováním toto napětí prozkoumat 
a tím pochopit, že s ním nemusí nijak pracovat. Pouze ho přijmout a držet ve vědomí. Za 
formální cvičení je považována meditace, pro kterou je vyhrazený čas a klidné místo, kde 
člověka nikdo neruší. Ze základních meditačních technik bych chtěla zmínit meditaci 
vsedě, body scan, meditaci v chůzi a vědomé jezení. Meditace v chůzi neboli všímavá 
chůze je záměrné věnování se zkušenosti chůze samotné. Toto cvičení je jednoduchým 
způsobem, jak mindfulness aplikovat do každodenního života. Cílem není zaměřit 
pozornost na chodidla, ale na počitky spojené s chůzí a uvědoměním si dechu. Začíná se 
v klidném postoji s uvědoměním si těla jako celku. Pokud se mysl zatoulá od vnímání 
pohybujícího se těla, je zlehka přivedena zpět k procesu chůze. To pomáhá uklidnění 
mysli od stresujících myšlenek. (Kabat-Zinn, 2016) 

 

Zvyšování psychické odolnosti pomocí psychofyzických cvičení 

Zaměříme se na témata regenerace a zvládání stresu. K relaxaci přistupujeme jako 
k základní antistresové metodě. Zvládnutá relaxace rozpouští tělesné napětí a pomáhá 
rychle se zbavit únavy. V průběhu dne, při každodenních činnostech, je dobré si 
uvědomovat, nemáme-li zbytečně v napětí ty části těla, které mohou být uvolněny. Také 
dýchání pomáhá ke klidu a vyrovnanosti. Když jsme rozrušeni, dýcháme rychleji a krátce. 
Svoji psychiku můžeme ovlivnit tím, že se naučíme dýchat pomalu a klidně tak, aby se 
pomalý a hluboký dech pro nás stal přirozeným. Stres je souborem reakcí organismu na 
vnitřní nebo vnější změny, narušující jeho normální „klidové“ fungování nebo dokonce 
ohrožující jeho existenci. Ohrožení existence nastává zejména tehdy, setkávají-li se 
stresové faktory se špatnou fyzickou a psychickou kondicí. Stres nastupuje po selhání 
normálních mechanismů udržujících homeostázu. Jde o velmi složitou reakci, jež má 
odezvu v různých soustavách organismu a na jeho rozličných úrovních: chemické, 
biochemické, metabolické, fyziologické, neurohumorální aj. Provází jej emoční reakce, 
která může mít podobu vzteku, strachu a lítosti. Vlivem stresu se snižuje v organizmu 
obsah kyslíku, který je nezbytný pro jeho správné fungování. Deficit kyslíku vážně 
omezuje fungování srdce, mozku a pohybového aparátu. Dlouhodobý chronický stres má 
na svědomí psychosomatické onemocnění například žaludeční a dvanácterníkové vředy, 
mnohdy též bolesti zad, a může vyvolat další poruchy. V důsledku kyslíkové krize 
vnitřního ucha může dojít k přechodné ztrátě sluchu a zvonění v uších. Oslabuje imunitní 
systém, činí člověka náchylnějšího k alergiím a rakovině, snižuje schopnost regenerace 
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a zvyšuje náchylnost ke zraněním. Stres může též přispět k ochabnutí zájmu o profesní 
činnost. 

 

Zvyšování odolnosti je obecně možné pomocí: 

 Psychofyzická cvičení 

 Výživa a zdravý životní styl 

 Trénink relaxace a koncentrace pomocí technologií 

 Zvládání limitních situací / SEMAFOR 

 

Podrobné informace a způsoby provedení jednotlivých principů zvyšování odolnosti jsou 
uvedeny v Příloze 5. 

 

3. Popis dosažených výsledků 

Dosaženými výsledky výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků 
obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření jsou recenzované články, 
podcasty, dotazníky, návrh metodického pokynu a příručka.  

 

3.1 Jsc Occupational Safety of Municipal Police Officers: Assessing 
the Vulnerability and Riskiness of Police Officers’ Work 

Městská policie zvyšuje bezpečnost občanů obce a tím i kvalitu jejich života. Při 
provádění zákroků může bát ohrožena jejich bezpečnost a zdraví. Tento příspěvek se 
zabývá analýzou rizikovosti strážníků obecních policií pracujících ve Slovenské republice 
a v České republice v letech 2004 až 2019 a hodnocením jejich bezpečnosti práce. 
Analýza rizikovosti byla provedena na základě matice rizik a výpočtů pravděpodobnosti 
napadení a zranění strážníků obecní policie. Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu 
byla zkoumána závislost mezi vybranými proměnnými. Spolehlivost této závislosti byla 
zkoumána pomocí koeficientu determinace. Hlavním výsledkem práce je stanovení 
kategorie rizikovosti práce strážníků obecní policie na základě hodnocení ochrany zdraví 
při práci strážníků prostřednictvím statistických ukazatelů jejich činnosti a matice rizik. 
Výsledky budou sloužit jako součást důvodové zprávy pro návrh legislativních změn 
s cílem zvýšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci strážníků obecní policie. 

Soltes, V.; Kubas, J.; Velas, A.; Michalík, D. Occupational Safety of Municipal Police 
Officers: Assessing the Vulnerability and Riskiness of Police Officers’ Work. Int. 
J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 5605. https://www.mdpi.com/1660-
4601/18/11/5605. 

Recenzovaný článek Occupational Safety of Municipal Police Officers: Assessing the 
Vulnerability and Riskiness of Police Officers’ Work je uveden v Příloze 7. 

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/5605
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/5605
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3.2 Jost_1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci obecných 
policajtov 

Článek se zabývá problematikou obecních policií na Slovensku z hlediska jejich 
postavení ve společnosti. Vzhledem k rozsahu a povaze pracovních úkolů strážníků 
městské policie je v příspěvku uvedeno, že se zaměřuje také na posuzování jejich 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 
Cílem článku je upozornit na potřebu zvýšit bezpečnost strážníků městské policie, čehož 
lze dosáhnout i přeřazením vybraných policistů do vyšší rizikové kategorie. 

KUBÁS, Jozef …[et al.]. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci obecných policajtov. 
Policajná teória a prax [online]. 2021, č. 2 [cit. 2022-01-26]. Dostupný 

z: https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/PTP/2-

2021/006%20%20KUB%C3%81S%2C%20%C5%A0OLT%C3%89S%2C%20POL%C3%
81K%2C%20CIDLINOV%C3%81%20Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%20a%20ochrana%2
0zdravia%20pri%20pr%C3%A1ci%20obecn%C3%BDch%20policajtov_po_recenzii_EDIT
ED.pdf.  

Recenzovaný článek Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci obecných policajtov je 
uveden v Příloze 8. 

 

3.3 Jost_2 Bezpečnosť prislušníkov obecných policií 

V souvislosti s výkonem jakéhokoli povolání je nezbytné zdůraznit úroveň bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanci, kteří vykonávají konkrétní profese a jsou 
vystaveni zvýšenému riziku pracovního úrazu, rovněž vyžadují zvláštní přístup 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V rámci své práce čelí příslušníci městské 
policie celé řadě situací, kdy může být ohrožena jejich bezpečnost a ohroženo zdraví. Za 
účelem zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci členů městské policie je 
nutné prověřit a posoudit současný stav jejich bezpečnosti. Cílem příspěvku je analyzovat 
polohu a vyhodnotit činnost příslušníků městské policie, a vytvořit tak podmínky pro 
zvyšování jejich bezpečnosti a ochrany zdraví. 

ŠOLTÉS, Viktor …[et al.]. Bezpečnosť príslušníkov obecných polícií. Krízový manažment 
[online]. 2020, roč. 19, č. 2 [cit. 2022-01-26]. Dostupný z: 
https://drepo.uniza.sk/bitstream/handle/hdluniza/389/krm.C.2020.2.46-52.pdf. 

Recenzovaný článek BEZPEČNOSŤ PRÍSLUŠNÍKOV OBECNÝCH POLÍCIÍ je uveden 
v Příloze 9. 

 

https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/PTP/2-2021/006%20%20KUB%C3%81S%2C%20%C5%A0OLT%C3%89S%2C%20POL%C3%81K%2C%20CIDLINOV%C3%81%20Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%20a%20ochrana%20zdravia%20pri%20pr%C3%A1ci%20obecn%C3%BDch%20policajtov_po_recenzii_EDITED.pdf
https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/PTP/2-2021/006%20%20KUB%C3%81S%2C%20%C5%A0OLT%C3%89S%2C%20POL%C3%81K%2C%20CIDLINOV%C3%81%20Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%20a%20ochrana%20zdravia%20pri%20pr%C3%A1ci%20obecn%C3%BDch%20policajtov_po_recenzii_EDITED.pdf
https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/PTP/2-2021/006%20%20KUB%C3%81S%2C%20%C5%A0OLT%C3%89S%2C%20POL%C3%81K%2C%20CIDLINOV%C3%81%20Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%20a%20ochrana%20zdravia%20pri%20pr%C3%A1ci%20obecn%C3%BDch%20policajtov_po_recenzii_EDITED.pdf
https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/PTP/2-2021/006%20%20KUB%C3%81S%2C%20%C5%A0OLT%C3%89S%2C%20POL%C3%81K%2C%20CIDLINOV%C3%81%20Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%20a%20ochrana%20zdravia%20pri%20pr%C3%A1ci%20obecn%C3%BDch%20policajtov_po_recenzii_EDITED.pdf
https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/PTP/2-2021/006%20%20KUB%C3%81S%2C%20%C5%A0OLT%C3%89S%2C%20POL%C3%81K%2C%20CIDLINOV%C3%81%20Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%20a%20ochrana%20zdravia%20pri%20pr%C3%A1ci%20obecn%C3%BDch%20policajtov_po_recenzii_EDITED.pdf
https://drepo.uniza.sk/bitstream/handle/hdluniza/389/krm.C.2020.2.46-52.pdf
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3.4 A_1 Podcast Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků 
obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření 

Před deseti lety na odboru vzdělávání 
Policejního prezidia ČR stáli pánové 
Štědrý a Polák u zrodu nového systému 
výcviku v použití donucovacích prostředků 
POLICE SECURITY SYSTÉM. Jako první 
v České republice se odvážili 
v modelových situacích měřit u příslušníků 
strach a stres a použít výzkumné metody 
měření variability srdeční frekvence, 
napětí kůže, dechové frekvence, teploty 
těla a aktivity svalů. Policisté pak získali 
informaci, jak funguje takzvaná 
adrenalinová pumpa a jak moc strach 
a úlek může rychle změnit vnitřní prostředí 
organismu. To má značný vliv na zdárné 
dokončení zákroku. 

Výzkumu předcházela analýza zranění 
policistů při jejich napadení a následném použití donucovacích prostředků. Bylo zjištěno, 
že je velké procento případů, kdy byl policista zraněn, a to ho limitovalo zákrok dokončit. 
Ověřením stávajícího výcvikového systému se systémem inovovaným se podařilo 
přesvědčit vedení Policie o důležitosti inovace výcvikového systému, která probíhá 
dodnes. Vždy když má přijít nějaká změna systému, tak se jedná o náročný a dlouhodobý 
proces. Použité poznatky z vědeckého výzkumu, kde se například použila 3D analýza 
pohybu a speciální zátěžové testy spojením fyzické a mentální zátěže organismu, se 
poté promítly do výcviku. 

Výcvik obecních policií má svá specifika. Mimo jiné se zaměřujeme na 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výcvik strážníků obecních policií je 
velice rozdílný, a to podle toho o jakou obecní policii se jedná. Velká města mají mnohem 
lepší výcvik, malé obce řeší výcvik velice různorodě. Výcvik je samozřejmě závislý na 
zapojení samotných strážníků pro podporu vlastního zdraví. Každý strážník si zaslouží 
mít ty nejlepší možné informace a na to navázané techniky o krizové komunikaci, 
zvládání stresu a strachu a také s tím související dovednosti přežít na ulici ve zdraví. 

V podcastu také zazněl i krátký příběh strážníka Městské policie Praha, který byl ve 
výkonu svého povolání zraněn. 

Dostupnost výsledku 

https://vubp.cz/hodnoceni-a-rizeni-pracovnich-rizik-u-strazniku-obecni-policie-v-kontextu-
prijimanych-bezpecnostnich-opatreni/ 

 

https://vubp.cz/hodnoceni-a-rizeni-pracovnich-rizik-u-strazniku-obecni-policie-v-kontextu-prijimanych-bezpecnostnich-opatreni/
https://vubp.cz/hodnoceni-a-rizeni-pracovnich-rizik-u-strazniku-obecni-policie-v-kontextu-prijimanych-bezpecnostnich-opatreni/
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3.5 A_2 Podcast Regenerace u strážníků obecních policií 

Podcast se zaměřil na vliv správné 
regenerace na pracovní výkon strážníků 
obecních policií. Rozhovor je mezi 
koučem a strážnicí o její účasti na 
pilotním projektu, který má za cíl ověřit 
nový systém optimalizace přípravy 
strážníků obecní policie na minimalizaci 
pracovních rizik. 

Stillness = klid. Klid je pro naše zdraví, 
výkon a koncentraci velmi důležitý. Jenže 
jak to provést, když jsme neustále 
vystaveni stresu? Osobní a pracovní 
problémy, neustálá dostupnost na 
vysílačce nebo mobilním telefonu, aktivují 
naši autonomní nervovou soustavu. S tím 
souvisí zvýšení napětí svalů a dlouhodobý 
stres. Snahou je informovat a motivovat 
strážníky o možnosti regenerace sil 
a vitalizace organismu. Lépe vnímat úskalí směnného provozu a nočních služeb. Naučit 
se reálně zvládat neustálý stres. 

V podcastu se dozvíte, mimo jiné, jak takový výcvik probíhá nebo jak správně motivovat 
strážníky na lepší optimalizaci dne. Jde o jednoduché techniky v rámci ranního, denního 
nebo předspánkového protokolu. Protože chcete-li dosáhnout mistrovství, musíte mít 
systém a řád. Naší misí je pomoci pochopit a opravdu se zabývat charakteristikou vztahu 
mezi stresem, pracovním výkonem a duševním zdravím. 

Dostupnost výsledku 

https://vubp.cz/regenerace-u-strazniku-obecnich-policii/ 

 

3.6 A_3 Podcast Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví 
u strážníků obecních policií 

V podcastu zazněly, mimo jiné, odpovědi na tyto otázky: 

Proč zrovna dýchání a proč je tak důležité? 

Dýchání patří k základním životním procesům. Každý živý organismus využívá dýchání 
k tomu, aby ke svým jednotlivým buňkám přivedl určitou látku, metabolismem ji přeměnil 
na jinou a tu pak odvedl pryč. U lidí zajišťují dýchání plíce a kůže, živiny po těle rozvádí 
krevní soustava. Kyslík je během dýchání přijímán a oxid uhličitý, který vzniká jako 
produkt oxidačních dějů, je naopak odváděn. Zjistilo se, že 90 % populace dýchá 
špatně, což má za následek dlouhý seznam chronických nemocí. Správné dýchání nám 
dovede snížit krevní tlak, zvýšit výkon při sportu a uvést nervovou soustavu do stavu 
rovnováhy. Dospělý člověk při dýchání využívá sotva 10 % z možného rozsahu 
bránice. Následkem toho dochází k přetěžování srdce, zvyšování krevního tlaku 

https://vubp.cz/regenerace-u-strazniku-obecnich-policii/
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a vzniku poruch oběhové soustavy. Proto je důležité nastolit rovnováhu mezi 
kyslíkem a oxidem uhličitým v těle. 

 Co tedy získáme tréninkem dýchání? 

Tréninkem dechových cvičení máme za 
cíl snížení dušnosti, zlepšení a zrychlení 
plicní ventilace, aktivaci hlubokého 
stabilizačního systému páteře, bránice, 
břišních svalů, podporu optimálního 
dechového vzoru a dostatečného 
rozvíjení hrudníku, udržení optimální síly 
dýchacích i ostatních příčně pruhovaných 
svalů a postupnou adaptaci strážníků na 
zátěž. 

Nejlepší cestou k prevenci zdravotních 
potíží, zlepšení výkonu a prodloužení 
života je soustředit se na styl dýchání. 
A abychom toho dosáhli, musíme se 
naučit pomalu nadechovat a vydechovat. 

Na závěr se můžeme naučit jednoduchou 
techniku na zklidnění a zvládnutí stresu, 
tzv. metodu 4 x 4. 

 Nadechneme se a počítáme do čtyř, poté zadržíme dech a počítáme do čtyř. 
Vydechneme a počítáme do čtyř a poté znovu zadržíme dech a počítáme do čtyř. 
Opakujeme podle potřeby. 

 Můžeme pak dobu nádechu a výdechu a zadržení dechu různě kombinovat. 
Například  
4 x 7, nebo 2 x 4 – 2 x 8 apod. Rytmus nádechu a výdechu si můžeme nastavit 
podle rytmu svého dechu. Důležité je nespěchat a dýchat uvolněně. 

Dostupnost výsledku 

https://vubp.cz/dychani-pro-kontrolu-stresu-a-zlepseni-zdravi-u-strazniku-obecnich-policii/ 

 

https://vubp.cz/dychani-pro-kontrolu-stresu-a-zlepseni-zdravi-u-strazniku-obecnich-policii/
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3.7 A_4 Podcast Zdravé stravování při směnném provozu 

Podcast se zaměřil na stravování při 
směnném provozu strážníků obecních 
a městských policií. 

 V podcastu zazněly odpovědi na tyto 
otázky: 

1. Současná výživa – máme šanci se 
v tom vůbec vyznat? 

2. Existuje univerzální model stravování? 

3. Desítky výživových stylů – který si 
vybrat? 

4. Zlo v naší stravě – vysoce průmyslově 
zpracované potraviny. Jak nám škodí 
a jak je poznat. 

5. Jak poskládat pitný režim? 

6. Jak si správně naložit na talíř. 

Dostupnost výsledku 

https://vubp.cz/zdrave-stravovani-pri-smennem-provozu/ 

 

3.8 A_5 Podcast Metoda spinální stabilizace a její využití pro 
regeneraci strážníků obecních policií 

V podcastu byla představena metoda 
spinální stabilizace a její využití pro 
regeneraci strážníků obecních policií. 

Metoda spinální stabilizace (SPS) je 
ucelený koncept zahrnující celou řadu 
cviků a manuálních technik, zaměřených 
na regeneraci pohybového aparátu, 
zejména páteře. Cílem cvičení je 
vyrovnávat svalové dysbalance, které 
narušují správné držení těla a tím 
negativně ovlivňují pohybové stereotypy 
člověka. Metoda je tedy vhodná pro 
každého jedince bez ohledu na 
skutečnost, zdali dotyčný má objektivní 
potíže s pohybovým aparátem či nikoliv 
a metodu využívá pouze v rámci 
prevence. 

Manuální techniky metody SPS představují pasivní složku regenerace, kdy terapeut 

https://vubp.cz/zdrave-stravovani-pri-smennem-provozu/
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aplikuje tyto techniky s cílem uvolnit a protáhnout zkrácené struktury a tím urychlit 
a zefektivnit proces léčby u daného jedince. 

 

Přínos spirální stabilizace ve výkonu strážníků obecních policií 

Jako každé zaměstnání, tak i práce policisty s sebou nese řadu úskalí. Metoda SPS je 
jedním z možných nástrojů jak kompenzovat každodenní zátěž a snižovat riziko 
potenciálních pracovních úrazů a následné pracovní neschopnosti. Navíc umožňuje 
obecním policistům být efektivnější při výkonu služby. 

Převážná náplň pracovní činnosti strážníků spočívá v chození nebo sezení, ať už v autě 
nebo v kanceláři za počítačem. Je tedy nesmírně důležité, aby v případě dlouhého sezení 
měli účinný nástroj k úlevě od bolesti a při chůzi nebo při jakémkoliv cvičení byli schopni 
zapojit ty svaly, které se mají příslušného pohybu účastnit, aby nedocházelo 
k nastartování degenerativních procesů na páteři a pohybovém aparátu obecně. Toho lze 
docílit právě metodou SPS, která pomáhá cvičenci udržovat správné držení těla a tím 
i automaticky optimalizuje biomechaniku pohybového projevu. 

Dostupnost výsledku 

https://vubp.cz/metoda-spinalni-stabilizace-a-jeji-vyuziti-pro-regeneraci-strazniku-
obecnich-policii/ 

 

3.9 O Dotazníky pro vedoucí strážníků obecní policie a strážníky 
obecní policie zařazených v přímém výkonu služby 

Dotazníky pro vedoucí strážníky a strážníky obecní a městské policie byly vytvořeny pro 
získání povědomí o BOZP u vybraných cílových skupin (Příloha 3). 
 

3.10 O Návrh metodického pokynu o vyhledávání a hodnocení rizik na 
pracovištích obecní policie a o stanovení opatření vedoucích ke 
snížení těchto rizik 

Účelem metodického pokynu je zajištění BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení 
života a zdraví, která se týkají výkonu práce obecní policie (Příloha 6). 
 

3.11 O Nástroj pro zlepšení BOZP strážníků obecních a městských 
policií  

Současný dynamický vývoj společnosti je spjat s celou řadou změn, které se promítají 
i v práci strážníků obecní a městské policie. Na tyto změny je třeba reagovat a je 
nezbytné je transformovat do celého systému profesní přípravy strážníků. Přes určité 
výkyvy je počet spáchaných deliktů u nás stále vysoký, přičemž nelze reálně 
předpokládat, že by v dohledné době poklesl. Rovněž tak se podle dostupných 
statistických údajů v posledních letech zvyšuje počet a intenzita útoků, které směřují proti 
strážníkům obecních a městských policií. Během výkonu služby se strážníci poměrně 
často dostávají do situací, kdy jim nezbývá nic jiného, než aby za zákonem stanovených 
podmínek přistoupili k použití donucovacích prostředků, popřípadě i zbraně. Vypjatost 

https://vubp.cz/metoda-spinalni-stabilizace-a-jeji-vyuziti-pro-regeneraci-strazniku-obecnich-policii/
https://vubp.cz/metoda-spinalni-stabilizace-a-jeji-vyuziti-pro-regeneraci-strazniku-obecnich-policii/
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a vážnost těchto situací přitom vyžaduje, aby toto použití bylo v maximální možné míře 
účinné a efektivní. Takový postup strážníků není myslitelný bez průběžného 
a důsledného utváření příslušných vědomostí, návyků a dovedností. Základním cílem při 
přípravě strážníků pro výkon služby je jejich schopnost volit správnou taktiku svého 
postupu při kontaktu s osobou dopouštějící se protiprávního jednání a používat takové 
prostředky, které jsou adekvátní konkrétní situaci. 
Problematika efektivního používání donucovacích 
prostředků anebo zbraně u strážníků obecní 
a městské policie je tak stále velmi aktuální, a proto 
je zapotřebí se jí systémově zabývat a vytvořit 
strážníkům podmínky pro zvládnutí potřebných 
vědomostí, návyků a dovedností v této oblasti. 
Dalším závažným problémem je stárnutí 
zaměstnanců obecních a městských policií, které se 
promítá do častých fyzických i psychických problémů. 
Proto je velice důležité najít cvičení pro kompenzaci 
každodenní zátěže, ať se jedná o sedavé 
zaměstnání, nebo těžkou práci v terénu. V této 
publikaci poskytují autoři odpovědi na postupy, které 
umožní nejen zlepšit fyzický stav strážníků, ale 
i vyřešit stresovou zátěž, kterou klade společnost na 
zaměstnance obecních i městských policií. 

ŠTĚDRÝ, Roman …[et al.]. Nástroje pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při práci 
strážníků obecních a městských policií. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, 2021. 98 s. ISBN 978-80-87676-51-6. Dostupný z: 
https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/nastroje-pro-zlepseni-bezpecnosti-
a-ochrany-zdravi-pri-praci-strazniku-obecnich-a-mestskych-policii.pdf. 

Příručka Nástroj pro zlepšení BOZP strážníků obecních a městských policií je uvedena 
v Příloze 10. 

 

4. Zhodnocení sledovaného období, výhled 

 

Nastavený cíl výzkumného úkolu byl naplněn.  

Výzkumný úkol byl řešen v souladu s harmonogram činnosti pro roky 2020 a 2021. 
Situaci s nemocí covid-19 pouze zkomplikovala pořádání odborných akcí. 

 

Přínosy výstupů výzkumného úkolu 

- Porovnání rozdílu rizik u obecní a státní policie – studie (Příloha 1). 
- Porovnání počtů úrazů u obecní a státní policie + městské policie a státní policie 

hl.  m. Prahy za roky 2014−2019 – studie. 

https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/nastroje-pro-zlepseni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-strazniku-obecnich-a-mestskych-policii.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/nastroje-pro-zlepseni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-strazniku-obecnich-a-mestskych-policii.pdf
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- Právní aspekty BOZP strážníků obecní policie – studie (Příloha 2). 
- Vytvoření dotazníků pro vedoucí strážníky a strážníky obecní a  městské policie, 

pro zmapování podvědomí o BOZP (rozeslání a poté vyhodnocení). Zvlášť Praha 
+ Brno, pak ostatní ČR a všechny dohromady. Oblasti, které strážníci vyhodnotili 
jako problematické pro zvýšení jejich podvědomí nebo jejich fyzickou či psychickou 
odolnost k lepší připravenosti při ochraně před riziky, spojených s výkonem jejich 
služby (Přílohy 3−4). 

- Kurz pro školení a rozsah výcviku strážníků v oblastech, které strážníci vyhodnotili 
jako problematické – studie. 

- Povinné školení prováděné specializovaným školicím zařízením s akreditací 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo obdobné zařízení obecní policie 
z hlediska bezpečnosti práce – studie. Školicí zařízení vydá čekateli nebo 
strážníkovi potvrzení o vykonání výcviku, které je podmínkou, aby mohl složit 
zkoušku z odborné způsobilosti (Příloha 5).  

- Tvorba a natočení podcastů s obsahem bezpečnosti práce, zvládání stresu 
a osobních zkušeností strážníků s úrazovostí (https://vubp.cz/zdroje-
informaci/podcasty-vubp-v-v-i/).  

- Návrh Metodického pokynu o vyhledávání a hodnocení rizik na pracovištích obecní 
policie a o stanovení opatření vedoucích ke snížení těchto rizik (Příloha 6). 

- Recenzované články (Jsc a Jost) k dané problematice (Přílohy 7−9). 
- Příručka Nástroj pro zlepšení BOZP strážníků obecních a městských policií 

(Příloha 10). 

 

Výhled 

Na výzkumný úkol Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie 
v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření naváže výzkumný úkol Zvýšení 
úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie, který se bude zabývat problematikou 
zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků prostřednictvím 
zavádění inovativních postupů v procesu jejich odborné přípravy a vzdělávání. Na 
základě posouzení současného stavu systému vzdělávání a  odborné přípravy strážníků 
bude navržen inovativní vzdělávací program, jehož součástí budou originální instruktážní 
videa a příklady dobré praxe. Předpokladem úspěšné implementace nových přístupů ke 
vzdělávání strážníků je také zajištění široké dostupnosti nově vytvořených materiálů, 
které lze realizovat prostřednictvím moderních a interaktivních prostředků a technologií. 
Tímto způsobem je možné nejen snížit náklady spojené s odbornou přípravou strážníků 
obecní policie, ale také zvýšit dostupnost této odborné přípravy pro všechny. Uvedený 
návrh moderní a interaktivní formy vzdělávání strážníků zahrnuje i dosud nevyužívané 
přístupy nejen ke zvýšení dostupnosti, efektivity a kvality vzdělávání strážníků, ale i ke 
snížení nákladů a zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků. 

 

https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/
https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/
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