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1/ Policejní pyrotechnici

The Police of the Czech Republic are the most numerous and, in terms of reach and diversity of activity, the

bezpečnostním sborem České republiky. Působnost jejích služeb sahá od zajišťování bezpečnosti silnič-

provádějí také ohledání

most multifaceted security force of the Czech Republic. The scope of their services includes ensuring road

ního provozu po potírání kriminality, od ochrany veřejného pořádku po státní správu ve věcech zbraní
a střeliva, od odhalování nelegální migrace po ochranu ústavních činitelů a objektů zvláštního významu.

míst. Policejní pyrotechnici
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traffic safety, fighting crime, protecting public order, state administration of firearms and ammunition, detecting illegal migration and protecting constitutional officials and buildings of special importance. Evidence for

Dokladem uvedeného tvrzení je i tato výpravná publikace, která slovem a hlavně obrazem dokumentuje

2/ Policejní pyrotechnici

the magnitude of their role is further provided by this epic publication, which uses text and most of all images

práci příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky v mnoha různých podobách. Najdeme v ní pyro-

provádějí také hledání míst.

to document from many different perspectives the work of Police officers and employees. You can find bomb

techniky i letce, psovody i potápěče, odstřelovače i znalce v různých oborech kriminalistického zkoumání.
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disposal experts and pilots, dog handlers and divers, snipers and experts in all branches of forensic science.

Zároveň však vzdává hold tisícovkám řadových policistů z obvodních a místních oddělení, dopraváků, kri-

provádějí také ohledání míst.

It also pays tribute to the thousands of ordinary police officers in district and local departments, traffic police

minalistů a příslušníků dalších služeb, kteří dnes a denně svou prací naplňují heslo „Pomáhat a chránit“.
Tato publikace vychází u příležitosti 25. výročí vzniku Policie České republiky. Za čtvrt století své existence
náš bezpečnostní sbor prošel mnoha proměnami. Měnila se jeho organizační struktura, měnilo se jeho
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officers, detectives and members of other units, whose work lives up to the motto “To Help and to Protect”
each and every day.
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This publication is released on the occasion of the 25th anniversary of the foundation of the Police of the

technické vybavení, měnila se kvalifikace jeho příslušníků a zaměstnanců. Stejný však zůstával a zůstává cíl:

Czech Republic. In the quarter century of its existence, the security force has gone through many changes. Its

poskytovat veřejnosti kvalitní služby odpovídající požadavkům přechodu z 20. do 21. století a proměnlivým

organizational structure, its technical equipment as well as the qualifications of officers and employees have

bezpečnostním rizikům soudobého světa. Příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky dosáhli ve své

all changed. The objective, however, has remained the same: to provide the public with high-quality services

práci během uplynulých dvaceti pěti let mnoha významných úspěchů a mohou s oprávněnou hrdostí po-

in line with the requirements of the transition from the 20th to the 21st century and the changing security risks

hlížet na dosavadní historii svého bezpečnostního sboru. Jsem přesvědčen, že mohou také se sebedůvěrou

of today’s world. During the past twenty five years, Police officers and employees have achieved many major

pohlížet do budoucnosti, neboť podnikáme vše potřebné, abychom i nadále dokázali efektivně čelit před-

successes and can be proud of the history of their security force so far. And since we do everything that is

vídatelným bezpečnostním výzvám, které nás čekají.

required of us to keep on effectively tackling the anticipated security challenges ahead, I believe that our men
and women can also look forward confidently to the future

Policie České republiky představuje složitý organizmus, jehož celková funkčnost záleží na správném fungování každého jeho jednotlivého článku. Tato publikace zobrazuje mnohé z nich, nejsou tu však a ani

The Police of the Czech Republic is a complex organism whose overall functioning depends on each indi-

nemohou být zastoupeny úplně všechny. Rozsah každé knihy má své limity. Představitelé všech policejních

vidual cell working properly. This publication introduces many such individuals, though it does not and could

profesí, kteří svým výkonem služby či pracovním výkonem každodenně přispívají ke spolehlivé ochraně

not include them all. Each book must have its limits. The representatives of all police professions who through

života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel naší země, si ovšem zasluhují stejný respekt a stejné uznání.

performance of their service and occupations contribute daily to the reliable protection of the lives, health,
property and security of the citizens of this country all deserve the same level of respect and recognition.

Major General Tomáš Tuhý

Genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý
1
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1/ Znak Policejního prezidia
České republiky. Sign of the Police
Presidium of the Czech Republic.
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H istorické

Tr aditions of the P olice
of the C zech R epublic

Policie České republiky se hrdě hlásí k tradicím československých
bezpečnostních složek, četnictva a státní policie. Přestože Československá republika v roce 1918 převzala bezpečnostní složky z rakousko-uherské monarchie, do jejich řad přišli lidé, kteří se zasloužili
o vznik samostatného státu – účastníci domácího odboje a legionáři.

The Police of the Czech Republic proudly identifies with the tradition
of Czechoslovak security forces, Gendarmerie and the State Police.
Although the Czechoslovak Republic inherited its security forces from
the Austro-Hungarian Monarchy in 1918, its ranks were swelled by new
members who helped forge an independent republic – people who
had been active in local resistance and legionaries.

tr adice
policie české republiky

Četnictvo bylo vojensky organizovaným strážním sborem, který na
celém území státu udržoval veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.
Příslušníci četnictva vykonávali službu výhradně ve stejnokrojích.
Četnický sbor během dvacetileté existence předválečného Československa zaznamenal obrovský rozmach spočívající ve vytvoření
složek specializovaných na zajišťování ochrany veřejného pořádku
(četnické pohotovostní oddíly), na pátrání po zločincích (četnické
pátrací stanice), na řízení dopravy (četnické silniční kontrolní stanice) a na ochranu vzdušného prostoru státu (četnické letecké hlídky).
Výjimku z místní působnosti četnictva představovaly obvody státních policejních úřadů, které disponovaly sbory uniformované
a neuniformované stráže bezpečnosti. Příslušníci prvních plnili úkoly pořádkové a dopravní policie, příslušníci druhých vykonávali úkoly pátrací a vyšetřovací služby. Například v roce 1925 do působnosti
2 777 četnických stanic se 14 123 muži spadalo 139 225 km2 státního
území s 11 873 172 obyvateli. Obvody 25 státních policejních úřadů se
7 360 policisty měly v působnosti 1 165 km2 území s 1 700 000 obyvateli. Československá státní policie se mimo jiné aktivně podílela
na vzniku a rozvoji mezinárodní policejní spolupráce a na založení
Interpolu.
Příslušníci četnictva a státní policie projevili svoje vlastenectví
v době ohrožení republiky zejména službou v jednotkách Stráže
obrany státu a v době okupace zapojením do protifašistického odboje.

The Gendarmerie was a militarily organized guard force maintaining public order and public security across the whole country. Its
members performed their duties exclusively in uniforms. During the
twenty-year existence of pre-war Czechoslovakia, the Gendarmerie
underwent major development, seeing the establishment of forces
specialized in maintaining public order (Gendarmerie Deployment
Forces), in the search for criminals (Gendarmerie Search Units), in
traffic control (Gendarmerie Traffic Control Units) and in the protection of the country’s air-space (Gendarmerie Air Guards).
State Police Departments were the exception to the local competence of the Gendarmerie. They had forces of uniformed and nonuniformed security officers. Uniformed members performed tasks
related to maintenance of public order and traffic safety, whereas
non-uniformed members performed the tasks of the search and investigation service. For example, in 1925 the scope of competencies of
2,777 Gendarmerie stations with 14,123 members covered 139,225 km2
of the national territory with 11, 873,172 inhabitants. The competence
of 25 State Police Departments with 7,360 members covered 1,165 km2
of territory with 1,700,000 inhabitants. The Czechoslovak State Police
was active in the process of establishing and developing international
police co-operation and the foundation of Interpol.
At times of threat to the republic, members of the Gendarmerie and
the State Police showed their patriotism, especially by service in the
State Defence Guards and during the occupation they participated in
antifascist resistance.

1/ Četníci na kolech v obvodu
2

zemského četnického velitelství
v Praze z let 1921–1929.
Gendarmes on bicycles in
the district of the National
Gendarmerie Headquarters in
Prague from 1921 to 1929.
2/ Fotografie československých
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četníků z let 1919–1920.
Photographs of the Czechoslovak
Gendarmes from 1919 to 1920.
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3/ Policejní autokar z roku 1930.
Police coach from 1930.
4/ Četník z období
Rakousko-Uherska.
Gendarme from the period
of Austro-Hungarian.
5/ Volha Veřejné bezpečnosti
z šedesátých let. Volga used by
the Public Security Service from
1960s.
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Po osvobození Československa byl v roce 1945 dosavadní bezpečnostní aparát sloučen a na organizačním a právním základu četnictva vznikl Sbor národní bezpečnosti jako vojensky organizovaný
všeobecný bezpečnostní sbor. Tento sbor plnil úkoly pořádkové,
dopravní i kriminální služby. Dále plnil správní a zpravodajské úkoly,
podílel se na ochraně státních hranic, disponoval leteckou službou
a dalšími specializovanými složkami. Některá současná špičková
policejní pracoviště mají svůj počátek právě v tomto sboru (např.
Kriminalistický ústav Praha nebo Útvar rychlého nasazení). V důsledku federalizace Československa v roce 1969 byl SNB jako jediná bezpečnostní složka rozdělen mezi federální ministerstvo vnitra
a mezi české a slovenské ministerstvo vnitra. V roce 1991 z jeho české
části vznikla Policie České republiky, zatímco ze slovenské části Policejní sbor Slovenské republiky a z federální části Federální policejní
sbor a některé další složky. Se vznikem samostatné České republiky
v roce 1993 převzala Policie České republiky i úkoly dosavadního Federálního policejního sboru.

After the liberation of Czechoslovakia in 1945, the existing security apparatus was merged and a National Security Force was established on
the organizational and legal basis of the Gendarmerie as a militarily
organized general security force. This force performed tasks of public
order, traffic and criminal police services. It also performed administrative and intelligence tasks, participated in the protection of state
borders, and had an air support service and other specialized units
available. Some present-day state-of-the-art police departments have
their roots in this force (such as the Institute of Criminalistics Prague
or the Rapid Deployment Unit). As a result of the federalization of
Czechoslovakia in 1969, the National Security Force (SNB), hitherto
a single security force, was divided between the Federal Ministry of
the Interior and the Czech and Slovak Ministries of the Interior. In 1991,
the Police of the Czech Republic was established from the Czech part
and the Police Force of the Slovak Republic was established from its
Slovak counterpart, with the Federal Police Force and some other
units emerging from the federal part. When the independent Czech
Republic was established in 1993, the Police of the Czech Republic also
assumed the tasks of the earlier Federal Police Force.

O rganizace
a řízení P olicie
Č eské republiky
Činnost Policie České republiky řídí policejní prezidium v čele s policejním prezidentem. Policejní prezident odpovídá za činnost policie
ministru vnitra. Policejnímu prezidiu jsou podřízeny jednak útvary
s celostátní působností a jednak krajská ředitelství policie. Útvary
s celostátní působností zřizuje ministr vnitra na návrh policejního
prezidenta. Krajská ředitelství policie jsou zřízena zákonem.
Policejní prezidium zejména určuje cíle rozvoje policie, řeší koncepci její organizace a řízení a stanoví úkoly jednotlivých služeb. V rámci
Policie České republiky působí služba pořádkové policie, služba dopravní policie, služba cizinecké policie, letecká služba, pyrotechnická služba, ochranná služba, služba kriminální policie a vyšetřování
a další specializované služby. Policejní prezidium rovněž analyzuje
a kontroluje činnost policie, vytváří policejním útvarům podmínky
pro plnění jejich úkolů a koordinuje jejich činnost při plnění úkolů,
které přesahují jejich územní nebo věcnou působnost.
Krajská ředitelství policie jsou útvary s územně vymezenou působností. Slouží veřejnosti na vymezeném teritoriu. V rámci krajských
ředitelství mohou působit další teritoriální útvary, které jsou jim
podřízeny. Tyto zřizuje policejní prezident na návrh krajského ředitele. Existují v hlavním městě Praze a dalších velkých městech.
Útvary s celostátní působností plní specifické a vysoce specializované úkoly na celém území státu. Některé poskytují specifický servis
ostatním policejním útvarům, jiné se specializují například na odhalování organizovaného zločinu nebo korupce a závažné finanční
kriminality, zajišťují ochranu prezidenta republiky a dalších ústavních činitelů nebo obstarávají policejní vzdělávání, služební přípravu
a policejní sport.

O rganization and
M anagement of the P olice
of the C zech R epublic

Organizační struktura Policie České republiky
Organizational structure of the Police of the Czech Republic

První náměstek
policejního prezidenta
Deputy Police President
for External Service

The activities of the Police of the Czech Republic are managed by the
Police Presidium, headed by the Police President. The Police President
is responsible for the activities of the Police to the Minister of the Interior. Units with nationwide competencies and the Regional Police
Directorates are subordinated to the Police Presidium. Units with nationwide competencies are established by the Minister of the Interior
upon the proposal of the Police President. Regional Police Directorates are established by law.
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The Police Presidium mainly determines the development objectives
of the Police, sets out the concept for Police organization and management and determines the respective tasks of individual Police services,
i.e. Public Order Police Service, Traffic Police Service, Foreign Police
Service, Air Support Service, Bomb Disposal Service, Protection Service, Criminal Police and Investigation Service and other specialized
services. The Police Presidium also analyses and supervises Police
activities, creates the conditions for Police units to perform their tasks
and coordinates their activities when performing tasks beyond their
territorial or material competencies.
Regional Police Directorates have specific territorial jurisdiction.
These Directorates serve the public in their allotted territories. Within
the Regional Police Directorates may be other territorial units subordinated to them. They are established by the Police President upon the
proposal of the Regional Police Director. They exist in the Capital City
of Prague and other large cities.
Units with nationwide competence fulfil specific and highly specialized tasks across the whole territory of the country. Some of them
provide specific support to other police units, while others are specialized, for example, in combating organized crime or corruption and
serious financial crime, providing protection to the President of the
Czech Republic and other constitutional office holders or organising
police training, preparation for duty and police sports.

Náměstek policejního
prezidenta pro SKPV
Deputy Police President
for CPIS

Policejní prezident České republiky
The police president of the Czech Republic

Náměstek policejního
prezidenta pro ekonomiku
Deputy Police President
for Economics

1. náměstek
Ředitelství
služby cizinecké
policejního prezidenta
policie
Deputy
Police
President
Directorate of Alien
Police Service
for External Service

Národní centrála proti
organizovanému zločinu SKPV
National Headquarters Against
Organized Crime of the CPIS

Ochranná služba
Protection Service

Národní protidrogová centrála
SKPV
National Drug Headquarters
of the CPIS

Útvar pro ochranu prezidenta
České republiky
President of the Czech Republic
Protection Unit

Útvar zvláštních činností SKPV
Intelligence Gathering Unit
of the CPIS

Pyrotechnická služba
Explosive Ordnance Disposal
Service

Útvar speciálních činností SKPV
Special Operations Unit
of the CPIS

Kancelář policejního
prezidenta
Office of the Police
President

Správa logistického zabezpečení
Logistics Support Administration

Ředitelství pro podporu
výkonu služby
Directorate of Administration and Service Support

Krajská ředitelství policie
Regional Police
Directorates

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Regional Directorate of the Police of the Capital City of Prague
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Regional Directorate of the Police of the Central Bohemia Region
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Regional Directorate of the Police of the South Bohemia Region
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Regional Directorate of the Police of the Plzeň Region
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Regional Directorate of the Police of the Karlovy Vary Region
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Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Regional Directorate of the Police of the Ústí nad Labem Region

Sign of the Police of the Czech
Republic.

Letecká služba
Aviation Service

Útvar rychlého nasazení
Rapid Response Unit

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Regional Directorate of the Police of the Liberec Region
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Regional Directorate of the Police of the Hradec Králové Region

Útvar policejního vzdělávání
a služební přípravy
Police Education and Service
Training Unit

Kriminalistický ústav Praha
Institute of Criminalistics
Prague

Ředitelství služby pořádkové
policie
Directorate of Public Order Police
Service

Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu SKPV
Office of Documentation and
Investigation of Crimes
of Communism of the CPIS

Ředitelství služby dopravní
policie
Directorate of Traffic Police
Service

Úřad služby kriminální policie
a vyšetřování
Bureau of Criminal Police and
Investigation Service

Ředitelství služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál
Directorate of Service for
Weapons and Security Material
SKPV: Služba kriminální policie a vyšetřování CPIS: Criminal Police and Investigation Service
Listopad November 2016

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Regional Directorate of the Police of the Pardubice Region
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Regional Directorate of the Police of the South Moravian Region
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Regional Directorate of the Police of the Vysočina Region
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Regional Directorate of the Police of the Zlín Region
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Regional Directorate of the Police of the Moravian-Silesian Region
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Regional Directorate of the Police of the Olomouc Region
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2

2/ Letecký snímek budovy Policejního prezidia České republiky. Aerial photograph of the building of the Police Presidium of
the Czech Republic.
3/ Slavnostní slib nových příslušníků Policie České republiky na Hradčanském náměstí v Praze – přehlídka praporů
krajských ředitelství policie a útvarů Policie České republiky s celostátní působností. Ceremonial oath of new officers of
the Police of the Czech Republic at Hradčanské náměstí in Prague – parade of banners of the Regional Police Headquarters
and departments of the Police of the Czech Republic with nationwide jurisdiction.

3

Etický kode x
P olicie Č eské

republiky

Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti a založeného na úctě a respektu k lidským
právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.
1.
a.
b.
c.
d.

Cílem Policie České republiky je
chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
prosazovat zákonnost,
chránit práva a svobody osob,
preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,
e. usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

The C ode of Ethics
of the P olice of the C zech R epublic

Základními hodnotami Policie České republiky jsou
profesionalita,
nestrannost,
odpovědnost,
ohleduplnost,
bezúhonnost.

3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je
a. prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou
o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi,
b. chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně,
korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,
c. uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu,
v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se
zákony,
d. při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat
princip volného uvážení,
e. používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem;
nikdy nezacházet s žádnou osobou krutě, nehumánně ani ponižujícím způsobem,
f. nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií
České republiky na osobní svobodě,

g. zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti,
h. zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost u jiných příslušníků Policie České republiky,
odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít
k ovlivnění výkonu služby,
i. zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů.
4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je
a. usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci,
b. dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků
či nadřízených jsou vyloučeny,
c. netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků Policie České republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit;
stejně tak netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či jednání,
které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České republiky.
5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je
a. nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon,
b. chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii České republiky svým jednáním, vystupováním
i zevnějškem.
Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží
úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.

Members of the Police of the Czech Republic, aware of their mission to
serve the public and respect human rights, have the following principles
which they share and respect.
1.
a.
b.
c.
d.

The goal of the Police of the Czech Republic is
to protect security and order in society;
to enforce law;
to protect the rights and freedom of people;
to take preventive action against criminal and other illegal activities
and to fight such activities;
e. to strive for a sustained support and trust of the public.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

The key values of the Police of the Czech Republic are
professionalism;
impartiality;
responsibility;
courtesy;
integrity.

3. The pledge of the Police of the Czech Republic to the society is
a. to enforce law using adequate means with maximum effort to engage in a co-operation with the public, government and non-government institutions;
b. to behave in a dignified and trustworthy manner, treat all people
with decency, correctness and understanding, respecting their dignity;
c. to treat all people equally and correctly without differentiating, while
respecting cultural and value diversity of minorities in all situations
which do not represent a contravention of the law;
d. to use tact, propriety and apply suitable discretion in the course of
duty;
e. to use means of enforcement only in a way permitted by the law; to
never treat anyone in a cruel, inhumane or humiliating manner;
f. to be responsible for every person whose personal freedom has
been restricted by the Police of the Czech Republic;

g. to keep all information learnt in the course of duty confidential;
h. to oppose fundamentally any corrupt behaviour; not to tolerate this
unlawful activity by other members of the Police of the Czech Republic; to refuse gifts and other benefits which, if accepted, could
lead to a compromise of duty;
i. to avoid in principle any conduct that could be interpreted as a conflict of interest.
4. The pledge to other members of the Police of the Czech Republic is
a. to strive for an open co-operation based on partnership;
b. to make sure that relationships are based on professional fellowship,
mutual respect, principles of respectable and correct conduct; any
form of bullying or harassment on the part of colleagues or superiors is not permitted;
c. to not tolerate, or cover up any suspicion of, criminal activity from
other members of the Police of the Czech Republic and to report
any criminal activity; to show no tolerance for any other forms of
unlawful conduct or actions which contravene the Code of Ethics of
the Police of the Czech Republic.
5. Personal and professional attitude of members of the Police of the
Czech Republic is
a. to be personally accountable for one’s own moral standards and
professional performance;
b. to behave with integrity in the course of and outside the course of
duty so that the Police of the Czech Republic is well represented by
each member’s actions, conduct and appearance.
Every member of the Police of the Czech Republic, acting in accordance
with the law and the Code of Ethics of the Police of the Czech Republic,
deserves the respect and the support of the society whose safety they
are protecting by putting their own life at stake.
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S lužební

hodnosti a hodnostní označení

Praporčíci Warrant officer

P olice R anks

and

R ank Titles

Důstojníci Commissioned officer
Generálové Generals

1/ Rotný (rtn.) Staff Sergeant (SSgt.)
Služební hodnost: referent Police Rank: Officer
1

4

2/ Strážmistr (stržm.) Rank Title: Sergeant (Sgt.)
Služební hodnost: vrchní referent Police Rank: Senior Officer

7

11

14

3/ Nadstrážmistr (nstržm.) Rank Title: Sergeant (Sgt.)
Služební hodnost: asistent Police Rank: Master Officer

15

4/ Podpraporčík (pprap.) Second Warrant Officer (2nd. WO.)
Služební hodnost: vrchní asistent Police Rank: Chief Master Officer
5/ Praporčík (prap.) Rank Title: Warrant Officer (WO.)
Služební hodnost: inspektor Police Rank: Inspector
2

5

6/ Nadpraporčík (nadprap.) First Warrant Officer (1st. WO.)
Služební hodnost: vrchní inspektor Police Rank: Chief Inspector

8

12

15

9

13

16

7/ Podporučík (ppor.) Rank Title: Second Lieutenant (2nd. Lt.)
Služební hodnost: vrchní inspektor Police Rank: Chief Inspector
8/ Poručík (por.) Rank Title: Lieutenant (Lt.)
Služební hodnost: komisař Police Rank: Commissioner
9/ Nadporučík (npor.) Rank Title: First Lieutenant (1st. Lt.)
Služební hodnost: komisař Police Rank: Commissioner
10/ Kapitán (kpt.) Rank Title: Captain (Capt.)
Služební hodnost: vrchní komisař Police Rank: Chief Commissioner
3

6

11/ Major (mjr.) Rank Title: Major (Maj.)
Služební hodnost: vrchní komisař Police Rank: Chief Commissioner

14

12/ Podplukovník (pplk.) Rank Title: Lieutenant Colonel (Lt. Col.)
Služební hodnost: rada Police Rank: Counsellor
13/ Plukovník (plk.) Rank Title: Colonel (Col.)
Služební hodnost: rada, vrchní rada, vrchní státní rada
Police Rank: Counsellor, Chief Counsellor, Chief Counsellor of State
14/ Brigádní generál (brig. gen.) Rank Title: Brigadier General (Brig.Gen.)
15/ Generálmajor (genmjr.) Rank Title: Major General (Maj. Gen.)
16/ Generálporučík (genpor.) Rank Title: Lieutenant General (Lt. Gen.)
10

P lužební
S
yrotechnick
slib á
služba

E xplosive O rdnance
D isposal S ervice

Xxxx

Xxxx

S ervice O ath

1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici
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provádějí také ohledání míst.

V den nástupu k výkonu služby skládá příslušník služební slib, který zní:

Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.

On their first day of service, the members take the following Police service oath:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební

“I promise upon my honour and my conscience that in performance of the service I will be impartial and that I will strictly

předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat

comply with legal and service regulations and with my superiors’ orders and that I will never abuse my position within the

tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svě-

service. I will always and everywhere behave so as not to harm by my actions the reputation of the security forces. I will duly

domitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

and earnestly fulfil my service duties and I will not hesitate to risk my own life to protect the interests of the Czech Republic.”

1
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S lužba
poř ádkové policie

Služba pořádkové policie představuje základní pilíř Policie České republiky. Co do počtu policistů je službou nejpočetnější a co do obsahu činnosti službou nejuniverzálnější. Policisté pořádkové služby
ve městech i na venkově chrání bezpečnost osob i majetku, chrání
veřejný pořádek, plní úkoly v trestním, přestupkovém i správním řízení, dohlížejí na bezpečnost a plynulost silničního provozu a také
na bezpečnou dopravu osob a přepravu zásilek po železnici.
K přímému kontaktu pořádkové policie s veřejností slouží síť obvodních oddělení na území celé republiky a místních oddělení na území hlavního města Prahy. Policisté vykonávají v těchto odděleních
nepřetržitou dozorčí službu a zajišťují tak jejich trvalou akceschopnost. Dozorčí služba přijímá oznámení, žádosti a další podněty
a obstarává stálý styk se všemi, kterým policie poskytuje své služby. Obvodní oddělení jsou zřízena také ve významných železničních
stanicích. Policisté v nich zařazení se zaměřují například na zloděje, kteří na stanicích a ve vlacích okrádají cestující nebo vykrádají
přepravované zásilky. Doprovázejí také některé vlakové soupravy,
pokud v nich cestují zvlášť rizikové skupiny osob anebo pokud přepravují zvlášť cenné nebo nebezpečné náklady.
Nejviditelnější činností pořádkové policie je obchůzková a hlídková služba. Policisté ji vykonávají ve svěřených okrscích nebo na určených úsecích a stanovištích. Při výkonu služby předcházejí a zabraňují přestupkům a trestným činům, odhalují je a zakročují proti
jejich pachatelům. Provádějí také prvotní opatření na místě činu
a pátrají po hledaných a pohřešovaných osobách i věcech V přestupkovém a trestním řízení se zaměřují především na drobnou majetkovou kriminalitu a další delikty, které patří mezi nejrozšířenější
a veřejnost nejvíce obtěžují. Stejně je zaměřena také jejich preventivní činnost. Moderní pojetí policejní práce spočívá v zapojení
veřejnosti do policejních činností tak, aby se zvýšila její efektivita,
a současně zapojení policisty do veřejného života tak, aby se zvýšila
jeho společenská prestiž.

P ublic O rder
P olice S ervice

The Public Order Police Service is the mainstay of the Police of the
Czech Republic. It makes up the largest part in terms of number of police officers and is the most versatile in terms of the scope of activities.
In the cities as well as in the country, Public Order Police officers protect the safety of people and property, protect public order, perform
tasks in criminal, minor offense or administrative proceedings, and
oversee the safety and flow of road traffic and the safe transportation
of people and cargo by rail.

1/ Hlídková služba. Patrol service.
2/ Zajištění místa činu. Crime
scene preservation.
3/ Ověřování totožnosti. Identity

2

check.
4/ Služební stejnokroj doplněný
reflexní vestou. Service uniform

The district police stations represent points of direct contact between
the Public Order Police and the public. These exist in a network all
over the country, with a corresponding network of local police stations in the Capital City of Prague. Police stations are staffed by officers
on 24/7 duty, so they are ready to take action at any time. Officers
on duty receive reports, requests and other suggestions and are
a permanent point of contact for everyone served by the Police. District stations are also established at major railway stations. Police officers assigned to such stations are there to take action, for example,
against thieves robbing passengers in railway stations or on trains,
or robbing shipped cargo. These officers also escort trains carrying
high-risk groups of people or especially valuable or hazardous cargo.
Patrolling and guarding are the most visible activities of the Public
Order Police. Police officers perform these duties in their districts of
competence or in allocated sectors or at allocated sites. Their duty is
to prevent and detect minor offenses and crimes and to take action
against the offenders. They also implement preliminary measures at
a crime scene and search for wanted or missing persons or objects. In
minor offense and criminal proceedings, officers focus mainly on petty property crime and other torts which are most common and troublesome to the public. Preventive activities have the same focus. The
modern approach to policing is to engage the public in police work to
improve its efficiency and, at the same time, to engage police officers
in community life to raise the prestige of the police within society.

with a reflective vest.
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3

Pořádkové, zásahové
a pohotovostní jednotky

Public Order, Intervention
and Response Units

2

Součástí služby pořádkové policie jsou pořádkové jednotky. Plní
specifické úkoly při ochraně bezpečnosti osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a provádějí bezprostřední
opatření k jeho obnově, pokud byl závažným způsobem narušen.
Příslušníci pořádkových jednotek jsou vybaveni speciální výstrojí
a výzbrojí. K jejich výstroji patří protiúderové komplety, ochranné
přilby, masky a štíty, k jejich výzbroji například tonfy, zásahové výbušky nebo slzotvorné granáty. Zapojují se zejména do bezpečnostních akcí, které svým rozsahem a charakterem vyžadují nasazení
většího počtu policejních sil a prostředků. Významnou roli v této
souvislosti sehrávají policejní antikonfliktní týmy. Pomocí bezprostřední komunikace s účastníky rizikových akcí se snaží předejít jejich případnému protiprávnímu jednání.
Pořádkové jednotky jsou nasazovány také při pátracích akcích a při
plnění úkolů integrovaného záchranného systému v případě živelních pohrom či průmyslových havárií.
Zásahové jednotky pořádkové policie bývají rovněž povolány k ochraně nebo obnovení vnitřního pořádku a bezpečnosti nebo k záchranným pracím. Jejich hlavním úkolem jsou však zákroky proti nebezpečným pachatelům zvlášť závažných trestných činů, zejména při
jejich zadržování či zatýkání. Provádějí také prvotní opatření proti
teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků. Mohou plnit
i úkoly související s ochranou objektů nebo s přepravou nebezpečných látek a věcí, případně přepravou cenností.
Pohotovostní jednotky pořádkové policie posilují výkon hlídkové
služby a provádějí zákroky proti pachatelům trestných činů přímo
na místě činu. Zasahují například na základě signálu, že byl narušen chráněný objekt, nebo na základě telefonátu na linku tísňového
volání 158.

Public Order Units are a part of the Public Order Police Service. They
perform specific tasks aimed at protecting persons and property,
helping maintain public order and taking immediate action to restore
public order if seriously compromised. Public Order Unit officers have
special equipment and armaments, including impact-resistant outfits,
protective helmets, masks and shields, batons, intervention detonators and teargas grenades. They are mainly deployed in security
operations whose scope and character requires the involvement of
significant numbers of police and resources. Anti-conflict teams play
a major part in this context. They communicate directly with people
participating in high-risk events to try and prevent them from illegal
conduct.

1/ Slaňování zásahové jednotky
z policejního vrtulníku.
Intervention unit rappelling from
police helicopter.
2/ Nácvik vstupu do objektu za
3

použití hydraulické techniky.
Training entering a building using
hydraulic equipment.
3/ Stálá pořádková jednotka
dohlížející na veřejný pořádek
při fotbalovém zápase. Full-time

20

1

public order unit supervising

Public Order Units are also deployed in search operations and perform some tasks of the Integrated Rescue System in cases of natural
disaster or industrial accident.
Public Order Police Intervention Units may also be called on to protect
or restore internal order and security, or to perform rescue operations. However, their main task is to intervene against dangerous offenders who have committed extremely serious crimes, in particular
to assist when such offenders are apprehended or arrested. They
also perform preliminary measures against terrorists, kidnappers or
hijackers. They may be even assigned tasks related to the protection
of buildings or the transport of dangerous substances, objects or valuables.
Public Order Police Response Units support regular patrols and take
action against offenders directly at a crime scene. For example, they
respond to alarms indicating intrusion into protected buildings and to
158 emergency calls.

football match.
4/ Nácvik zákroku příslušníků
speciální pořádkové jednotky
v protiúderovém kompletu.
Intervention training for special
public order officers in riot gear.

4
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P yrotechnick á
služba

E xplosive O rdnance
D isposal S ervice

Xxxx

Xxxx

1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici

22

provádějí také ohledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.

23

6

5/ Slaňování z vrtulníku a vstup do objektu ze střechy. Roping down from a helicopter and entry into
a building from the roof.
5

1

6/ Nácvik zákroku příslušníků zásahové jednotky s použitím zásahové výbušky. Intervention by
the intervention unit using a riot control smoke puff charge.

Poříční oddělení a policejní potápěči

Waterway Units and Police Divers

Příslušníci pořádkové policie vykonávají službu také v poříčních
odděleních, která jsou zřízena na významných vodních cestách.
Dohlížejí na dodržování plavebního řádu a dodržování zákona
o vodách, chrání veřejný pořádek na vodních plochách a vodních tocích, pomáhají při záchraně tonoucích a podílejí se na odstraňování
následků povodní a jiných živelních pohrom. K výkonu služby jsou
vybaveni motorovými čluny a další nezbytnou technikou a výstrojí.

Public Order Police officers are also assigned duties at waterway stations established at major waterways. They control compliance with
navigation rules and the Water Act, maintain public order on waterways and bodies of water, help rescue drowning people and clearing
up after floods and other natural disasters. To this end, they are equipped with motor boats and other necessary equipment and kit.

Realizace projektu zaměřeného na zvýšení akceschopnosti Policie
České republiky k záchraně lidských životů a ochraně majetku při
povodních umožnila vybavení poříčních oddělení odolnou moderní
technikou usnadňující efektivní, rychlý a bezpečný zásah v prostoru
přírodní katastrofy. Projekt financovaný prostředky Evropské unie
v částce přesahující miliardu korun zlepšil schopnost reakce při řešení krizových situací a poskytl prostředky k provádění záchranných
prací, evakuace obyvatel a průběžného monitorování bezpečnostní
situace v oblastech postižených mimořádnou událostí.
V řadách Policie České republiky slouží několik desítek výkonných
potápěčů. Jsou zařazeni nejen v poříčních odděleních, ale také v zásahových jednotkách a ve službě rychlého nasazení. Všichni jsou
vycvičeni k potápění v otevřených vodách s hloubkou až do 40 metrů. Pátrají pod hladinou řek, jezer a vodních nádrží po obětech
trestných činů i po obětech vlastní neopatrnosti, po věcech pocházejících z trestné činnosti nebo po věcech, kterými byla trestná činnost spáchána. Specialisté ze základen v Brně a ve Frýdku-Místku se
potápějí i ve vodách s uzavřenou hladinou nebo ve vodách chemicky
či biologicky kontaminovaných a do hloubek více než 40 metrů. Mohou proto zasahovat pod vodou například v případě průmyslových
a jiných havárií. V posledních letech se opakovaně zúčastnili zahraničních misí na Balkáně zaměřených na odminování vodních toků.

Implementation of a project aimed at increasing the capacity of the
Police of the Czech Republic to act to protect human lives and property during floods has meant equipping waterway stations with durable
advanced technology facilitating effective, fast and safe intervention
in areas affected by natural disasters. The project realized at a tune
of more than one billion Czech crowns from EU funds improved the
response capacity to deal with crisis situations and provided the financing required for rescue operations, evacuation of people and the
regular monitoring of the safety situation in areas affected by extraordinary events.
The Police of the Czech Republic employ dozens of qualified divers.
They are assigned not only to waterway stations but also to intervention and rapid deployment units, and all of them are trained for diving
in open water to a depth of up to 40 meters. They conduct underwater searches for victims of crimes or accidents, objects related to
criminal activities or used for committing crimes. Specialists from bases in Brno and Frýdek-Místek can also dive in confined and chemically or biologically contaminated waters, and at depths of more than
40 meters. This means they can act under water in cases of industrial
accidents or other emergencies. In recent few years they have participated several times on foreign missions in the Balkans to clear mines
from waterways.

1/ Policejní člun MB-075 na
řece Vltavě v plné rychlosti cca
65km/h. Police boat MB-075 on
the River Vltava at a top speed of
about 65 km per hour.
2
2/ Policejní pracovní prám
Pioner multi s funkcí záklopky,
která umožňuje záchranu osob
a vyprošťování předmětů z vody
a výstup plavců a potápěčů na

1

palubu. The police Pioner Multi
4

working boat has a bow port to
facilitate rescuing people and
objects from the water, and

25

enabling swimmers and divers to
get on board.
3/ Pátrání po nevybuchlé
munici s použitím detektoru
kovů. Searching for unexploded
ammunition using a metal
detector.
4/ Podvodní robot vybavený
kamerovým systémem
a osvětlením, využívaný pro
pátrání v těžko dostupných
místech. Underwater robot with
a camera system and light used
for searching in hard-to-access
locations.
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P yrotechnick á
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1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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5

5/ Nový kajutový člun Tinnsilver 870-Cabin. New cabin boat Tinnsilver 870-Cabin.
6/ Na rychlé záchranné akce mohou policejní potápěči vyžít i policejní vrtulník. Police divers can also
call on a police helicopter for emergency rescues.

6

Služební kynologie a hipologie

Police Cynology and Hippology

Služební kynologie, tedy výcvik psů a psovodů, a služební hipologie,
tedy výcvik koní a jezdců, pro výkon policejní služby neztrácí ani
v současné době na významu.

The police cynology (training dogs and dog handlers) and hippology
(training horses and riders) play an important role in carrying out police duties, even today.

Policie České republiky využívá k plnění svých úkolů více než tisíc
služebních psů, vesměs odchovaných ve vlastní chovné stanici a vycvičených ve vlastních výcvikových střediscích. Většina služebních
psů se cvičí k hlídkové službě a k pátrání po osobách a věcech. Část
z nich se však specializuje například na vyhledávání drog, zbraní
a střeliva nebo výbušnin, ale také na vyhledávání osob ukrytých v
dopravních prostředcích nebo vyhledávání lidských ostatků. Součástí speciální služební kynologie je moderní kriminalisticko-technická metoda pachové identifikace osob. Speciálně vycvičený pes je
schopen podle pachové stopy i po letech identifikovat člověka, který
ji zanechal. Služební psi nepomáhají jenom pořádkovým policistům.
Platné služby poskytují také příslušníkům cizinecké policie, příslušníkům ochranné služby a kriminalistům.

More than a thousand police dogs, mostly bred in police kennels and
trained in the police dog training centres, assist in police work. Most
of the dogs are trained for patrolling and searching for people and
objects. Some dogs specialize, for instance, in searching for drugs,
arms, ammunition or explosives, for people hiding in vehicles or for
human remains. An advanced forensic method of scent-based identification of people is a part of a special police cynology. A dog with
special training is capable of identifying a person who has left a scent
trace, even after several years. Police dogs not only assist Public Order
Police but also provide a valuable service to officers and detectives
working for the Foreign Police and Protection Service.

Služební hipologie byla obnovena v roce 1991. Jízdní policie se poprvé představila veřejnosti u příležitosti Všeobecné československé
výstavy v Praze. Policisté na koních vykonávají hlídkovou službu zejména v těžko přístupných a ekologicky citlivých lokalitách. Osvědčují se při pátracích akcích, ale také při ochraně veřejného pořádku. Často jsou nasazováni do zákroků pod jednotným velením při
demonstracích nebo při některých sportovních, kulturních a jiných
společenských akcích, kde hrozí riziko hromadných výtržností nebo
jiného protiprávního jednání. Služební kůň budí dostatečný respekt
i mezi nejvíce rozvášněnými výtržníky. Výcvik služebního koně
a jezdce trvá přibližně rok a připraví oba na situace, do kterých se
policista na koni může dostat.

The police hippology was restored in 1991. The mounted police unit
made their first debut in public on the occasion of the Czechoslovak
Universal Exposition in Prague. Mounted police patrol especially in
difficult-to-access and environmentally sensitive areas. They prove
particularly effective in search operations and in maintenance of public order. They are often deployed in centrally commanded missions
at demonstrations or some sporting, cultural or other social event at
which there is a danger of mass riot or other unlawful activity. A police horse gets its due respect even from the most passionate rioters.
Training a police horse and a rider takes about one year, and prepares
both for the situations a mounted police officer might encounter in
the field.

1/ Nácvik zásahu policejního psa
proti ozbrojenému pachateli.
Training a police dog to intervene

1

against an armed suspect.
2/ Výcvik policejního koně pro
udržení orientace a poslušnosti
v nestandartních podmínkách.
Training a police horse to stay
focused and calm under adverse
conditions.
3/ Protiúderová výstroj
policejních koní a jezdců – výstroj

2
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3

závisí na charakteru jejich

29

aktuálního úkolu. Riot gear for
police horses and riders – the
particular outfit depends on
the nature of their current task.
4/ Speciálně vycvičení psi
dokážou svým čichem odhalit
přítomnost výbušniny skryté
v automobilu. Specially trained
dogs can sniff out explosives
hidden in a car.
5/ Soutěž policejních koní
a jezdců. Competition of police
horses and riders.

5

6/ Jízdní policie jako čestná stráž
před vstupem do Pražského
hradu. Mounted police as a guard
of honour in front of the entrance
into the Prague Castle.
4
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1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.

30

Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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S lužba

dopr avní policie

Tr affic P olice S ervice

2

Úkoly služby dopravní policie spočívají zejména v dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a v kontrole dodržování podmínek provozování silniční dopravy.
Dohled na silniční provoz znamená především řízení provozu na
pozemních komunikacích, kontrolu dodržování pravidel silničního
provozu a kontrolu dodržování povinností jeho účastníků. Hlídky
dopravní policie rovněž dohlížejí na technický stav vozidel a provádějí jeho kontroly přímo v terénu. Podle aktuální dopravně bezpečnostní situace dopravní policisté zaměřují výkon služby například
na speciální kontroly dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a drog řidiči nebo dodržování stanovené rychlosti jízdy. Zvlášť
intenzivním způsobem dohledu na silniční provoz jsou dopravně
bezpečnostní akce za účasti co největšího počtu policistů. Dopravní
policie zajišťuje také doprovody při přepravě například nadměrných
nákladů, kontroluje dodržování bezpečnostních přestávek u řidičů
nákladních vozidel a autobusů a řeší veškeré dopravní přestupky,
které odhalí. Všechna tato opatření sledují jeden hlavní cíl: snížit počet dopravních nehod a hlavně počet jejich obětí.
Specializovaná pracoviště dopravní policie se zabývají šetřením
dopravních nehod. Zjišťují a dokumentují trestné činy spáchané
v souvislosti s porušením zákona o silničním provozu a plní úkoly
policejního orgánu podle trestního řádu. Zjišťují rovněž dopravní
přestupky, a buď je sami projednávají, nebo oznamují příslušnému
správnímu orgánu.
Dopravně inženýrský úsek služby dopravní policie provádí výkon
státní správy v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Vystupuje například jako odborný orgán policie při řešení sítě pozemních komunikací a řízení provozu na nich, posuzuje užití dopravních značek a zařízení nebo uplatňuje preventivní opatření k omezení dopravní nehodovosti.

The role of the Traffic Police is essentially to supervise the safety and
flow of road traffic and to check whether traffic rules are followed.

1/ Policejní Honda ST 1300

Supervising road traffic primarily involves controlling traffic on roads,
checking whether traffic rules are being followed and checking
whether road users are complying with their respective obligations.
Traffic Police patrols also control the technical condition of vehicles
and inspect it at the kerbside. Depending on the current traffic safety
situation, Traffic Police officers may perform special checks targeting,
for example, compliance with the ban on driving under the influence
of alcohol or drugs or maintaining the speed limits. Road safety
campaigns which pool together as many police officers as possible
are a particularly effective way of ensuring safety on roads. The Traffic
Police also escort oversized cargo in transit, supervise whether truck
and coach drivers are adhering to the mandatory safety breaks and
deal with all the road traffic offenses they detect. All these measures
have a single major goal – to reduce the number of road accidents
and, most of all, to reduce the number of victims.

The police Honda ST 1300

Road accidents are investigated by specialized Traffic Police offices.
They collect the facts and document criminal offenses committed in
connection with violations of the Road Traffic Act and perform the
tasks of a police authority under the Criminal Procedure Code. They
also detect traffic offenses and either handle them directly or refer
them to the competent administrative authority.

Pan-European dosahuje
maximální rychlosti až 225 km/h.
Pan-European reaches maximum
speeds of up to 225 km per hour.
2/ Řízení dopravy na pozemních
komunikacích. Traffic control on
roads.
3
3/ Negativní výsledek zkoušky
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na přítomnost alkoholu v dechu
řidiče motorového vozidla.
Negative test for alcohol on

33

a driver’s breath.
4/ Dopravní policista
dokumentující nehodu osobního
vozidla a autobusu městské
dopravy. Traffic policemen
documenting an accident between
a passenger vehicle and a bus.
5/ Namátková kontrola povinné

1

výbavy vozidla. Spot check of
mandatory vehicle equipment.

The Traffic Engineering Section of the Traffic Police Service performs
the powers of state administration in the area of road safety and flow of
traffic. It acts, for instance, as the Police expert authority with respect
to the road network and traffic control, gives opinions on the location
of traffic signs and facilities, and implements preventive measures to
reduce the number of traffic accidents.

4

5

Dopravní policie na dálnicích

Traffic Police on Motorways

2

Zvláštní pozornost služba dopravní policie věnuje dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na dálnicích a silnicích pro motorová
vozidla. Při vysokých rychlostech vozidel se každé porušení pravidel
silničního provozu stává zvlášť nebezpečným a následky dopravních
nehod bývají zvlášť závažné. Příslušníci dopravní policie zařazení
v dálničních odděleních mají proto k dispozici speciální rychlé automobily a motocykly vybavené moderními radiolokačními měřiči
rychlosti, audiovizuálním záznamovým zařízením a další technikou.
S jejich pomocí mohou efektivně zasahovat zejména proti takovým
řidičům, kteří svým způsobem jízdy vážně ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Automobily v civilním provedení
umožňují dopravním policistům provádět speciální kontroly dodržování pravidel silničního provozu formou skrytého dohledu.
Dopravní policisté na dálnicích, stejně jako na dalších pozemních
komunikacích, zajišťují rovněž veřejný pořádek, odhalují přestupky
a trestné činy včetně těch, které nesouvisí se silničním provozem,
zjišťují jejich pachatele a pátrají po osobách i věcech. Shromažďují také dopravní informace a vkládají je do informačních systémů,
jejichž prostřednictvím slouží všem účastníkům silničního provozu.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích poskytuje policistům
při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu důležitá
oprávnění. Policista může od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání dopravního přestupku vybrat kauci. Pokud je řidič
důvodně podezřelý z protiprávního jednání popsaného v zákoně,
policista je oprávněn přikázat mu jízdu na nejbližší vhodné místo
a zabránit mu v další jízdě použitím technického prostředku nebo
odtažením vozidla. Ze stejných důvodů policista může řidiči zadržet
řidičský průkaz. Policista je také oprávněn rozhodnout o odtažení
vozidla, které tvoří překážku silničního provozu.

The Traffic Police take special care to supervise the safety and flow of
traffic on motorways and fast roads. At high speed, each violation of
traffic rules becomes extremely dangerous, and so the consequences of road accidents are extremely serious. Traffic Police officers assigned to motorway units therefore have special fast-speed cars and
motorcycles equipped with advanced radar speed meters, audio-visual recorders and other technology at their disposal. With the help
of such equipment, the Police are able to effectively intervene against
drivers who present a serious threat to themselves as well as other
road users with their driving behaviour. Using unmarked cars, Traffic
Police officers are able to carry out special checks and covertly monitor whether road users are following the traffic rules.

1/ Vozidlo dopravní policie pro
skrytý dohled zaznamenává
přestupek překročení nejvyšší
dovolené rychlosti. Unmarked
traffic police car on speeding duty.
3

2/ Monitor s aktuální rychlostí
kontrolovaného vozidla. Monitor
showing current speed of the
controlled vehicle.
3/ Kontrola dodržování právních
předpisů týkajících se povinného
odpočinku řidičů nákladních

Traffic Police out on the motorways and across the road network also
maintain public order, detect offenses and crimes, including crimes
unrelated to road traffic, detect offenders and search for persons and
objects. They also collect road traffic information and enter it into database systems from which ultimately all road users benefit.

vozidel. Checking compliance

The Road Traffic Act provides police officers with significant powers
to supervise the safety and flow of road traffic. A police officer may
collect bail from a driver suspected of a traffic offense. If a driver is
reasonably suspected of any illegal conduct as defined by the law,
a police officer can make such drive to the nearest suitable location
and prevent him or her from driving any further by affixing some technical device or by having the vehicle towed away. A police officer may
also withhold a driver’s license on the same grounds. A police officer
may also decide that a vehicle obstructing road traffic should be towed away.

5/ Dopravní policista radí, jak se

with statutory regulations on truck
driver rest stops.
4/ Kontrola odstaveného vozidla.
Checking a parked vehicle.

vyhnout problémovým úsekům
dálnice. Traffic policeman advises
how to avoid problem sections on
the motorway.

1
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S lužba

C riminal P olice and
I nvestigation S ervice

Posláním policistů zařazených ve službě kriminální policie a vyšetřování je odhalovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin, jehož znaky jsou popsány v trestním zákoně, a zjišťovat
pachatele těchto trestných činů. Přitom postupují podle trestního
řádu a plní úkoly policejního orgánu v trestním řízení. Jejich povinností je vyhledávat trestnou činnost, pokud je skryta, a na základě
vlastních poznatků, trestních oznámení a dalších podnětů prověřovat veškerá podezření ze spáchání trestného činu. Jsou rovněž povinni trestné činnosti předcházet.

The mission of police officers assigned to the Criminal Police and Investigation Service is to investigate circumstances pointing to a potential crime, the merits of which are specified in the Criminal Code, and
to establish the identity of the offender. In doing so, they proceed in
accordance with the Code of Criminal Procedure and perform tasks
of the police authority in criminal proceedings. They are responsible
for detecting criminal activities, if concealed, and based on their own
findings, criminal complaints and other cues, must investigate every
suspected crime. They must also take action to prevent criminal activities.

1/ Fotografická dokumentace

Investigating the facts of a suspected crime, the detectives gather together all the resources required, preserve traces and collect statements from individuals, corporations and government bodies. In doing so, they are authorized to demand – subject to the conditions as
specified in the Code of Criminal Procedure – expert statements and
opinions, to survey objects or the crime scene, to make audio and
video recordings of persons and to take their fingerprints. When an
intentional crime is being investigated, detectives may also use operative search measures, including the surveillance of persons and
objects, deployment of a covert agent and engaging in feigned transactions, which means, for instance, pretending to purchase an object
originating from a crime or designated to commit a crime.

4/ Pořizování trojdílného

kriminální
policie a v yše třování

Při objasňování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu
kriminalisté opatřují potřebné podklady, zajišťují stopy a shromažďují nezbytná vysvětlení od fyzických a právnických osob i státních
orgánů. Přitom jsou oprávněni za podmínek stanovených trestním
řádem například vyžadovat odborná vyjádření a znalecké posudky,
provádět ohledání věci či místa činu nebo pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob či snímat jejich daktyloskopické otisky. V rámci
řízení o úmyslném trestném činu zákon umožňuje kriminalistům používat také operativně pátrací prostředky. Mezi ně patří sledování
osob a věcí, použití agenta a předstíraný převod, to znamená například předstíraná koupě věci pocházející z trestného činu nebo ke
spáchání trestného činu určené.
Kriminalisté se obvykle specializují buď na obecnou kriminalitu, která zahrnuje mimo jiné trestné činy proti životu a zdraví nebo proti
majetku, anebo na hospodářskou kriminalitu, kam patří například
trestné činy proti měně a platebním prostředkům nebo trestné
činy daňové. Kriminalisté se rovněž specializují buď na operativně
pátrací činnost anebo na samotný proces trestního řízení. K první
specializaci náleží mimo jiné pátrání po hledaných a pohřešovaných
osobách a pátrání po věcech. Druhou specializaci představuje vyšetřování, tj. trestní stíhání konkrétních osob obviněných z trestné
činnosti.

mechanoskopické stopy.
Photographic documentation
during crash forensics.
2/ Bukální stěr – odběr vzorku
DNA. Buccal smear – DNA sample

2

taking.
3/ Pořizování otisků prstů. Taking
fingerprints.

portrétu. Taking a three-part
portrait.

38

1
3
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5/ Archiv trestních spisů. Criminal
file archives.
6/ Odběr vzorku DNA.
DNA sample taking.
4
7/ Zajištění stop při ohledání
místa činu. Preservation of
evidence during a crime scene
examination.

Detectives typically specialize either in the investigation of general
crime, which includes, among other things, crimes against life, health
or property, or white collar crime, which includes currency, economic
or tax fraud. Detectives also specialize either in operative search activities or in the actual process of criminal proceedings. The former
specialization includes, among other things, searches for wanted and
missing persons and objects. The latter specialization is investigation,
i.e. the criminal prosecution of a specific individual who is subject to
criminal charges.

5
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1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici
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provádějí také ohledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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Útvary služby kriminální
policie a vyšetřování

Criminal Police and
Investigation Service Units

Pracoviště obecné a hospodářské kriminality jsou zřízena v rámci
všech krajských ředitelství policie. Vedle nich působí také specializované útvary služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní
působností. Činnost těchto útvarů je zaměřena buď na odhalování
a vyšetřování specifických, zvlášť nebezpečných druhů kriminality anebo na poskytování specifického servisu ostatním policejním
útvarům. Vývoj směřuje k jejich integraci.

All Regional Police Directorates have a department for the investigation of general and white collar crime. Additionally, there are specialized Criminal Police and Investigation Service units with nationwide
jurisdiction. Their work focuses either on detecting and investigating
specific and extremely dangerous crimes, or on providing professional services to other police units. The trend is presently towards their
integration.

Největší celostátní útvar služby kriminální policie a vyšetřování se
specializuje například na odhalování organizovaného zločinu. Organizovaný zločin se svou orientací na dosahování maximálních zisků a získávání vlivu na veřejný život bez ohledu na státní hranice
a na použité prostředky představuje zvlášť nebezpečný jev způsobilý destabilizovat ekonomický i politický systém společnosti. Útvar se
zaměřuje se na zločinecké struktury, které páchají zvlášť závažnou
trestnou činnost násilného charakteru, ilegálně obchodují s lidmi,
zbraněmi, radioaktivními nebo jinými nebezpečnými látkami, těží
z nelegální migrace nebo padělají peníze a další platební prostředky Předmětem jeho zájmu je také extrémismus a jeho projevy ve
všech podobách, stejně jako trestná činnost v oblasti informačních
a komunikačních technologií. V rámci útvaru působí Národní kontaktní bod pro terorismus, jenž je specializovaným komunikačním,
informačním a analytickým pracovištěm, které plní funkci protiteroristického centra.

One Criminal Police and Investigation Service unit with nationwide
competence specializes in the detection of organized crime. With its
focus on achieving maximum profit and gaining influence over public
life, regardless of borders and the methods used, organized crime
represents a significant threat, capable of destabilizing a society’s economic and political system. The unit focuses on criminal structures
that commit the most serious violent crimes, human trafficking, the
trafficking of arms, radioactive or other hazardous materials, profiting from illegal migration or counterfeit currency and other payment
means. It also focuses on extremism and its manifestations in all forms,
as well as criminal activities in the area of information and communication technologies. The National Anti-terrorism Contact Point operates as a part of this unit as a specialized communication, information
and analytical office and anti-terrorist centre.

Tento celostátní útvar služby kriminální policie a vyšetřování se specializuje také na odhalování korupce a finanční kriminality. Zaměřuje se zejména na daňovou trestnou činnost, nejzávažnější formy
korupčního jednání například v souvislosti s veřejnými zakázkami
a na praní špinavých peněz. Zároveň plní funkci úřadu pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. Spolu s Generálním
finančním ředitelstvím a Generálním ředitelstvím cel vytvořil meziresortní tým známý jako „daňová kobra“, který zvýšil efektivitu boje
proti daňové kriminalitě.

Předměty zajištěné při odhalování zvlášť závažné trestné činnosti.
Secured objects in the detection of
serious crimes.
1/ Loupež – krátká střelná zbraň.
Robbery – short firearm.
2/ Vražda – oděv oběti
s označením místa vstřelu.
Murder – wictim´s clothes with
marking of the place where the
bullet hit.
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3/ Padělání a pozměňování peněz
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– šablona. Counterfeiting and
forgery of money – template.
4/ Nedovolené ozbrojování –
ruční granát. Illegal possessions of
firearms - hand-grenade.
4

This unit with nationwide jurisdiction under the Criminal Police and
Investigation Service also detects corruption and financial crime. Here
the focus is primarily on tax crimes and the most serious forms of
corruption, such as in connection with public contracts, and money
laundering. At the same time, it is the authority responsible for tracking down property originating from criminal activities. Together with
the General Financial Directorate and General Directorate of Customs, they have established an inter-departmental team nicknamed
Tax Cobra, which has increased the effectiveness of the fight against
tax crime.
3

Útvary služby kriminální
policie a vyšetřování

Criminal Police and
Investigation Service Units

Jeden z celostátních útvarů služby kriminální policie a vyšetřování
působí jako národní protidrogová centrála. Odpovídá za odhalování a vyšetřování nejzávažnější kriminality související s nedovolenou
výrobou a distribucí omamných a psychotropních látek a jedů a zaměřuje se především na její organizované a mezinárodní formy, na
trestní stíhání členů zločineckých řetězců, které představují hlavní
zdroj nelegálních drog. Jeho příslušníci monitorují na celém území
státu případy nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a také s prekursory určenými k jejich výrobě, navrhují
a realizují preventivní opatření proti šíření toxikomanie. Spolupracují přitom s dalšími orgány státní správy a garantují mezinárodní
spolupráci Policie České republiky v této oblasti.

One such unit of the Criminal Police and Investigation Service with
nationwide competencies operates as the National Drugs Headquarters. The unit is responsible for the detection and investigation of the
most serious crimes related to the illegal production and distribution
of narcotic and psychotropic substances and poisons, mainly focusing on their organized and international forms, and conducting criminal prosecutions against members of criminal chains, which are the
main source of illegal drugs. Police officers serving at the National
Drugs Headquarters monitor cases of unauthorized handling of narcotic and psychotropic substances and the precursors designated for
their production all over the country. They also propose and implement preventive measures against the spread of drug addiction. They
collaborate with other governmental bodies in this area and act as
a guarantor of international police cooperation for the Police of the
Czech Republic.

Specializovaný útvar služby kriminální policie a vyšetřování se věnuje dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Jeho posláním je
odhalovat trestné činy, které byly spáchány v období let 1948 až 1989
a jejichž pachatelé tehdy nebyli z politických důvodů podle zákona
spravedlivě potrestáni.
Zmíněné útvary služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností mají expozitury na různých místech republiky, a jsou
proto schopny zasahovat všude tam, kde je toho zapotřebí.
Útvary zvláštních a speciálních činností služby kriminální policie
a vyšetřování poskytují v souladu se zákonem servis ostatním policejním útvarům, případně dalším bezpečnostním složkám. Mezi
tzv. zvláštní činnosti patří odposlech a záznam telekomunikačního
provozu nebo sledování osob a věcí. Ke speciálním činnostem náleží
provádění úkonů v trestním řízení za použití agenta nebo uskutečnění předstíraného převodu. Policisté z útvaru speciálních činností
také poskytují ochranu osobám podle zákona o zvláštní ochraně
svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.

1/ Zadržení kurýra přepravujícího
zásilku drog. Apprehension of
a courier transporting a drug
shipment.
2/ Zajištěný kokain. Secured
cocaine.
3/ Zadržení drogového dealera.
Apprehension of a drug dealer.
4/ Zadržená zásilka tablet extáze.
Secured shipment of ecstasy

1
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tablets.
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The Criminal Police and Investigation Service also has a special unit
dedicated to documenting and investigating the crimes of Communism.
Its mission is to investigate crimes committed in the period from 1948 to
1989 whose offenders evaded justice at that time for political reasons.
Mentioned criminal police and investigation service units with nationwide competencies have branches in different locations around the
country and are able to intervene anywhere where required.
Units for special activities of the Criminal Police and Investigation Service provide services to other police units or other security forces as
provided by the law. So-called special activities include wiretapping
and the recording of telecommunication operations or the surveillance of people and buildings. Special activities also include performing actions in criminal proceedings, deploying agents and carrying
out feigned transactions. Special activity unit officers also provide protection to persons under the Act on Special Witness Protection and
Protection of Other Persons in Connection with Criminal Proceedings.
3

K riminalisticko -technick á a znaleck á

Forensics
and E xpertise S ervice

služba
Při objasňování každého kriminálního případu kriminalisté hledají
odpověď na tři základní otázky: „Zda se skutek stal, zda je trestným
činem a kdo ho spáchal.“ Při hledání odpovědí jim významně pomáhá moderní kriminalistická technika a znalecké posudky z různých
vědních oborů. Policie České republiky disponuje sítí pracovišť kriminalistickotechnické a znalecké služby, která podporuje práci kriminalistů na celém území státu.

Investigating each crime, detectives look for answers to the three basic questions: “Did it actually happen? Was it a crime? Who committed the crime?” In their search for answers, they are assisted by modern forensic equipment and expert opinions from various branches
of science. The Police of the Czech Republic operate a network of
Forensics and Expertise Service offices which assist detectives across
the whole country.

Ohledání místa činu provádí kriminalistický technik, který vyhledává, dokumentuje a zajišťuje stopy potřebné pro trestní řízení. Zkoumáním zajištěných stop se zabývají kriminalističtí znalci v Kriminalistickém ústavu Praha nebo v odborech kriminalistické techniky
a expertiz jednotlivých krajských ředitelství policie.

A crime scene is examined by a forensic technician who searches,
documents and preserves traces required for criminal proceedings.
Forensic experts at the Institute of Criminalistics Prague or at the forensics and expertise departments of individual Regional Police Directorates investigate the preserved traces.

Znalecká zkoumání lze rozdělit do několika skupin. Jedna z nich
zahrnuje například foto, video a audioexpertizu, tedy analýzu dat
obsažených na nosičích obrazu a zvuku. Mezi přírodovědná zkoumání patří kriminalistická chemie, biologie a fyzikální chemie. První zkoumá například příčiny požárů a ekologických havárií, druhá
biologické stopy lidského, zvířecího i rostlinného původu a třetí se
zabývá mimo jiné tzv. mikrostopami. To jsou stopy velmi nepatrných
rozměrů, jejichž vzniku se pachatel nemůže vyhnout a které nemůže
běžnými prostředky odstranit.

Forensics can be divided into several categories: one comprises photo,
video and audio analysis, i.e. analysis of data stored on video and audio media. Forensic sciences include forensic chemistry, biology and
physical chemistry. The first examines, for example, the causes of fires
and environmental accident, the second examines biological traces of
human, animal or plant origin and the last discipline deals, among other things, with so-called micro-traces. These are traces of microscopic
size, whose occurrence at the scene of a crime cannot be avoided or
prevented by offenders and cannot be easily eliminated by them.

1/ Ilustrace mechanoskopického
zkoumání. Illustration of the
forensic examination of vehicle
marks.
2/ Ilustrace fyzikálně – chemické-

1

ho zkoumání anorganických látek
včetně anorganických příměsí
v organických látkách. Illustration
of the physical-chemical screening
of inorganic substances, including
inorganic admixtures, in organic

3/ Ilustrace daktyloskopického
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substances.
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zkoumání. Illustration of
fingerprint examination.
4/ Kriminalistická fotografická
dokumentace signatury na obraze
Marca Chagalla. Criminological
photographic documentation of
the signature on a Marc Chagall
painting.
4
5/ Ilustrace pyrotechnického

K nejstarším disciplínám patří mechanoskopie a trasologie. Mechanoskopie slouží například k určení nástrojů podle stop, které zanechaly na předmětech. Trasologie zkoumá stopy pohybu lidí, zvířat
a vozidel, a také otisky různých částí těla, například zubů, oděvních
součástek či jiných předmětů. Další skupinu tvoří kriminalistické
identifikace. K nejznámějším patří daktyloskopie. Porovnání obrazců papilárních linií na vnitřní straně článků prstů, dlaní a chodidel
umožňuje jednoznačnou individuální identifikaci osob.

Tool mark examination and traceology are two of the oldest disciplines. Tool mark examination provides for the identification of tools
and instruments based on the marks left by them on various objects.
Traceology examines the movement traces of humans, animals and
vehicles and also the impressions of various body parts, such as teeth,
or of parts of clothing or other objects. Forensic identification is another category. Forensic dactyloscopy (fingerprint analysis) is one the
most common forensic methods. Comparing the images of papillary
lines on the inner sides of fingers, palms and feet allows for an unequivocal personal identification.

zkoumání. Illustration of bomb
disposal examination.

5

K riminalistický
P r aha

ústav

I nstitute of
C riminalistics P r ague
2

Vrcholným pracovištěm Policie České republiky specializovaným na
výkon kriminalisticko-technické a znalecké činnosti je Kriminalistický ústav Praha. Představuje policejní útvar s celostátní působností
a vědecký ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost v oborech kriminalistika, písmoznalectví, strojírenství, chemie a elektrotechnika.
Disponuje řadou zkušených odborníků a laboratořemi vybavenými
nejmodernější přístrojovou technikou.

The Institute of Criminalistics Prague is the leading centre of the Police
of the Czech Republic specializing in forensic analysis and expertise.
It is a police unit with nationwide competence and a scientific institute accredited for expertise in the fields of criminalistics, handwriting
analysis, engineering, chemistry and electrical engineering. A number
of skilled experts are employed at the institute. The institute also operates laboratories equipped with state-of-the-art technology.

Mezi nejmladší oblasti kriminalisticko-technické a znalecké činnosti
patří analýza dat a nosičů dat. Zkoumá datové obsahy osobních počítačů a počítačových sítí, ale také například mobilní telefony, navigace, skimmovací zařízení a jinou komunikační techniku. K nejstarším disciplínám naopak patří kriminalistická balistika, která zkoumá
střelné zbraně, střelivo a střelou zasažené předměty. Podle použité
nábojnice a střely dokáže určit zbraň. Antropologická zkoumání
jsou zaměřena na identifikaci lidských pozůstatků, především kostí
nebo také vlasů a chlupů. Kriminalistická entomologie dokáže podle výskytu hmyzu na mrtvole určit dobu smrti. Velkým přínosem
pro trestní řízení jsou také poznatky získané při výslechu osob na
detektoru lži.

One of the newest areas of forensic and expertise work is data and
data media analysis. This examines data on the memory drives of PCs
and PC networks as well as data in the memory of mobile phones,
navigation, skimming devices and other telecommunications equipment. On the other hand, one of the oldest disciplines is forensic ballistics, which investigates firearms, ammunition and objects impacted
by shooting. Based on the cartridge and ammunition used, the gun
can be identified. Anthropological investigations focus on identifying
human remains such as bones or hair. Forensic entomology can ascertain the time of death based on the insects present in a corpse.
Criminal proceedings also greatly benefit from information obtained
from polygraph-monitored interrogations.

Zkoumáním ručního písma za účelem identifikace pisatele se zabývá
písmoznalectví. Patří mezi grafické expertizy, které se zaměřují také
například na určování pravosti dokladů či cenin. Kriminalistická genetika analyzuje především jadernou DNA získanou z lidské tkáně
a umožňuje individuální identifikaci konkrétní osoby. Kriminalistický
ústav Praha provozuje celostátní policejní evidence z různých odvětví zkoumání, například Národní databázi DNA, Ústřední daktyloskopickou sbírku nebo Ústřední sbírku balistických stop. Porovnávání zajištěných stop a identifikačních údajů s daty uloženými
v databázích umožňuje odhalení a usvědčení pachatele trestného
činu i s velkým časovým odstupem.

The investigation of handwritten writing to determine authorship is
the preserve of handwriting analysis. Handwriting analysis is one of
several types of graphic expertise which can authenticate documents
or valuables. Forensic genetics primarily analyses core DNA obtained
from human tissue and allows for individual identification of a particular person. The Institute of Criminalistics Prague maintains various
central police registers from different branches of research such as
the national DNA database, the central collection of fingerprints and
the central collection of ballistic traces. Comparing preserved traces
and identification data with data stored in databases enables the identification and conviction of offenders even after many years.

1/ Znalec v oboru balistika provádí
zkušební střelbu zkoumanou zbraní
v balistické zkušebně. An expert
in the field of ballistics makes a trial
shot with an examined gun in
a ballistic testing room.
2/ Zkoumání ručního písma.
3

Handwriting examination.
3/ Znalec v oboru trasologie
provádí digitalizaci zajištěné
stopy. An expert in the field of trace
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evidence digitizes a secured piece
of evidence.
4/ Zkoumání mikrostop pomocí
duálního elektronového
mikroskopu SEM/FIB. Examination
of micro-traces with a dual electron
microscope SEM/FIB.

4
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P yrotechnick á
služba

E xplosive O rdnance
D isposal S ervice

Xxxx

Xxxx

1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.

5

1
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5/ Cvičení českého týmu DVI (Disaster Victim Identification) určeného pro identifikaci obětí
hromadných neštěstí, jehož řízení a organizaci zajišťuje Kriminalistický ústav Praha. Training the Czech
DVI (Disaster Victim Identification) team, set up to identify the victims of mass accidents and managed
and organized by the Institute of Criminalistics Prague.

S lužba

pro zbr aně
a bezpečnostní materiál

We apons and S ecurit y
M aterial S ervice

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu
ve věcech zbraní, střeliva, pyrotechnického průzkumu a nakládání
s bezpečnostním materiálem. Odpovídá za plnění úkolů Policie České republiky vyplývajících ze zákona o zbraních, zákona o nakládání
s bezpečnostním materiálem, zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě a zákona o prekurzorech výbušnin.
Odpovídá rovněž za plnění závazků v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin, prekurzorů výbušnin a bezpečnostního materiálu vyplývajících
z předpisů Evropských společenství a z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

The Weapons and Security Material Service is responsible for government administration in relation to arms, ammunition, explosives
research and handling security equipment. It is responsible for performing the tasks of the Police of the Czech Republic as defined by the
Act on Weapons, the Act on Manipulating with Security Material and
the Act on Mining, Explosives and the State Mining Authority and the
Act on Explosive Precursors. It is also responsible for compliance with
EU legislation and international treaties to which the Czech Republic
is a party in relation to weapons, ammunition, explosives, explosive
precursors and security material.

1/ Kontrola zbraně při
prodlužování platnosti zbrojního
průkazu. Checking firearms
license.
2/ Sklad zajištěných dlouhých
zbraní. Store of secured long
firearms.

Do kompetence služby pro zbraně a bezpečnostní materiál patří
také pátrání po pohřešovaných zbraních a pátrání po původu zbraní nalezených. Patří sem také registrace osob oprávněných nakládat s bezpečnostním materiálem a provádění kontrol těchto osob.
V souvislosti s vývozem, dovozem a tranzitem zbraní a střeliva služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vydává zbrojní průvodní listy, povoluje přepravu zbraní a střeliva a zajišťuje výměnu informací
o pohybu zbraní mezi členskými zeměmi Evropské unie.

The Weapons and Security Material Service offices issue weapon
passes, weapon licenses and European Weapon Passes, organize proficiency exams for applicants for weapon passes and maintain a register of firearms. They supervise compliance with the requirements
of weapons legislation by weapon pass and weapon license holders
who acquire and possess firearms and ammunition for the purpose
of their development, production, repair, purchase and sale, shooting
training, security of persons and property, explosives research and
other purposes defined by law. The offices also grant exemptions for
the acquisition, possession or carrying of generally disallowed arms
and they also permit the acquisition, possession or carrying of arms
subject to such special permission. They also issue licenses for the
operation of shooting ranges or public displays of weapons and ammunition.
The scope of competencies of the Weapons and Security Material
Service also includes searches for missing weapons and identification
of the origin of recovered weapons, including the registration and inspection of persons authorized to handle security material. In connection with the export, import and transit of weapons and ammunition,
the Weapons and Security Material Service issues weapons accompanying passports, transport permits for weapons and ammunition,
and provides for the exchange of information regarding movements
of weapons among EU Member States.

1
3

3/ Zajištěné krátké zbraně.
Secured short guns.

Pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál vydávají
zbrojní průkazy, zbrojní licence a evropské zbrojní pasy, organizují
zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a registrují zbraně. Kontrolují dodržování zákona o zbraních ze
strany držitelů zbrojních průkazů a držitelů zbrojních licencí, kteří
nabývají a přechovávají zbraně a střelivo za účelem jejich vývoje,
výroby, oprav, nákupu a prodeje, výcviku ve střelbě, ostrahy osob
a majetku, pyrotechnického průzkumu a dalších důvodů vyjmenovaných v zákoně. Pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál rovněž udělují výjimky k nabývání, držení nebo nošení zbraní
obecně zakázaných a povolují nabývání, držení nebo nošení zbraní,
které takovému zvláštnímu povolení podléhají. Povolují i provozování střelnic nebo veřejné vystavování zbraní a střeliva.

2

during an extension of a firearms
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O chr anná
O chr ana

služba

prezidenta

Č eské

republiky

Ochranná služba zajišťuje trvalou ochranu prezidenta České republiky, jeho manželky a dalších osob v jejich společnosti. Poskytuje také
ochranu bývalým prezidentům republiky po skončení jejich funkčního období a představitelům cizích států a významným zahraničním
hostům, kterým taková ochrana náleží podle mezinárodních dohod.
Mezi povinnosti ochranné služby patří rovněž ochrana Pražského
hradu jako sídla hlavy státu a ochrana českých korunovačních klenotů. Příslušníci ochranné služby chrání bydliště prezidenta republiky a všechny objekty, které prezident při svých cestách po České
republice navštíví. Doprovázejí prezidenta republiky během jeho
zahraničních cest a při zajišťování bezpečnosti hlavy státu v cizině
spolupracují se svými zahraničními partnery. Obdobně spolupracují s ochrankami zahraničních státníků při jejich návštěvách v České
republice.      
Ochrana hlavy státu představuje celý soubor nezbytných opatření
a má mnoho různých podob. Vedle samotného výkonu osobní
ochrany prezidenta republiky a zajištění jeho bezpečné přepravy
zahrnuje také například pyrotechnickou, hygienicko-toxikologickou
nebo speciální technickou ochranu.
Příslušníci ochranné služby v uplynulých letech úspěšně zajišťovali
bezpečnost během státních a oficiálních návštěv mnoha hlav států
a dalších významných osobností, včetně dvou papežů a tibetského
dalajlámy. Podíleli se rovněž například na zajištění bezpečnosti více
než čtyřiceti zahraničních státníků, kteří se zúčastnili summitu Severoatlantické aliance v Praze, nebo na zajištění bezpečnosti prezidentů Spojených států amerických a Ruska při podpisu ozbrojovací smlouvy START na Pražském hradě. Neméně úspěšně zvládli
ochranu prezidenta republiky při jeho cestách do zemí, kde probíhají válečné konflikty, například do Afganistánu.

P rotec tion S ervice

P rotec tion of the P resident
of the C zech republic

The Protection Service provide for the permanent protection of the
President of the Czech Republic, his wife and other people in their
company. They also provide protection to ex-presidents of the Czech
Republic when their terms are over and to leaders of foreign countries
and prominent foreign visitors who are entitled to such protection under international treaties. The Protection Service are responsible for
the protection of the Prague Castle as the seat of the head of state
and the protection of the Czech crown jewels as well. The Protection
Service officers protect the residence of the President of the Czech
Republic and all buildings the President might visit on his trips in the
Czech Republic. They accompany the President of the Czech Republic on his foreign trips and cooperate with their foreign partners in the
provision of the protection of the head of state abroad. Similarly, they
cooperate with the security guards of foreign statesmen during their
visits to the Czech Republic.
The protection of the head of state is a complex set of required measures and is varied. It includes not only the performance of the personal protection of the President of the Czech Republic and provision for
his safe transport but also pyrotechnical, hygienic and toxicological
and special technical protection, as an example.
In recent years, the Protection Service officers have been successfully
providing for the security during state and official visits of many heads
of state and other prominent personalities including two popes and
the Dalai Lama of Tibet. They participated in the provision of the security for more than forty foreign statesmen who took part in the North
Atlantic Treaty Organization summit in Prague or in the provision of
the security of the President of the United States and the President of
Russia at signature of the Strategic Arms Reduction Treaty (START) in
the Prague Castle. They also successfully accomplished their task to
protect the President of the Czech Republic on his trips to countries in
war conflicts, such as to Afghanistan.

1/ Pyrotechnická kontrola
podvozku vozidla u vjezdu do
Pražského hradu. Checking
vehicle chassis for explosive
devices at the entrance into
Prague Castle.
2/ Osobní ochránce. Bodyguard.
3/ Psovod s policejním psem
speciálně vycvičeným na
vyhledávání výbušnin kontrolují
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nádvoří Pražského hradu. Dog
handler with a police dog specially
trained for finding explosives
checks the courtyard at Prague
Castle.
4/ Prezidentská standarta

1
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2
3

na vozidle ochranné služby.
Presidential standard on security
service vehicle.

4

O chr anná
O chr ana

služba

ústavních činitelů

Policejní ochranná služba trvale chrání ústavní činitele státu stanovené vládou České republiky. Poskytuje jim osobní ochranu, zajišťuje jejich bezpečnou přepravu a provádí komplexní bezpečnostní opatření v místech jejich pohybu a pobytu. Policisté jsou v této
souvislosti zákonem oprávněni provádět prohlídky osob, zavazadel,
dopravních prostředků nebo objektů nacházejících se v prostoru,
odkud by bylo možno ohrozit bezpečnost chráněné osoby. Mají
rovněž zákonné oprávnění ověřovat dodržování hygienických limitů
pitné vody nebo potravin, jestliže mají být užity pro potřeby chráněné osoby.
Významnými zkouškami akceschopnosti ochranné služby jsou návštěvy zahraničních státníků, kterým náleží ochrana během jejich
pobytu na území České republiky podle mezinárodních smluv, a zejména mezinárodní summity, konference a setkání, kterých se účastní větší počet zahraničních státníků. Příslušníci ochranné služby při
takových příležitostech vždy prokázali vysokou míru své profesionality.
Policejní ochranná služba zajišťuje také ochranu objektů a prostorů, které mají zvláštní význam pro vnitřní pořádek a bezpečnost
státu, a ochranu objektů a prostorů, kterým taková ochrana náleží
podle mezinárodních smluv. Ty první určuje vláda České republiky
a patří k nim například budovy parlamentu, úřadu vlády, některých
ministerstev nebo ústavního soudu. Těmi druhými jsou zejména budovy zahraničních zastupitelských úřadů a rezidence velvyslanců.
Při zajišťování bezpečnosti chráněného objektu nebo prostoru jsou
policisté mimo jiné oprávněni zjišťovat totožnost vstupujících osob
a důvod jejich vstupu nebo zastavovat a prohlížet vjíždějící vozidla.
Na profesionalitu příslušníků ochranné služby se mohou spolehnout nejen ústavní činitelé, ale také ti, kterým hrozí útok na život
či zdraví nebo jiné vážné nebezpečí a kterým proto Policie České
republiky poskytuje krátkodobou ochranu.

P rotec tion S ervice

P rotec tion of C onstitutional
O ffice H olders

The Police Protection Service provides constant protection to constitutional office holders of the state, designated by the Government of the
Czech Republic. It provides them with personal protection, safe passage and takes comprehensive security measures at their transit and
residence locations. To this end, police officers are authorized by law to
search people, luggage, vehicles or objects located in areas from which
the security of the protected person might be compromised. They are
also authorized by law to inspect the hygiene standards of drinking water or food to be consumed by the protected person.

1/ Příslušníci ochranné
služby dohlížejí na bezpečnost amerického prezidenta
Baracka Obamy a jeho manželky.
Protection service officers
supervise the security of U.S.
President Barack Obama and his

1

wife.
2/ Kontrola oprávnění vjezdu na
plochu letiště v Praze – Ruzyni.

The capacity for action of the Protection Service undergoes important testing during visits of foreign heads of states whose have a right
under international treaties to protection while they are staying in the
Czech Republic, and especially during international summits, conferences and meetings attended by a number of foreign dignitaries.
Protection Service officers have always displayed a high standard of
professionalism on these occasions.
The Police Protection Service also guards buildings and premises of
a special significance for internal order and state security, as well as
buildings and premises that are eligible for protection under international treaties. The former are designated by the Government of the
Czech Republic and include, for example, the Parliament buildings,
the Cabinet Office, several ministries and the Constitutional Court.
The latter are especially include buildings of foreign embassies and
residences of ambassadors. In providing protection for a protected
building or premises, police officers are authorized to identify people
entering the building, ask for the reason of their entry and may stop
and search incoming vehicles.
Not only constitutional office holders, but also people threatened with
attack or exposed to other serious danger can benefit from the professional work of officers from the Police Protection Services. Such
people are provided with a short-term protection by the Police on
these grounds.

Checking authorization to enter
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the Prague-Ruzyně airport area.
2
3/ Příslušníci ochranné služby
zajišťují bezpečný průjezd papeže

3

57

Benedikta XVI. na Národní
svatováclavské pouti ve Staré
Boleslavi 20. září 2009. Protection
service officers arrange for safe
passage of the pope Benedict XVI
during the National St. Wenceslas
Pilgrimage in Stará Boleslav
on 20 September 2009.
4/ Příslušníci ochranné služby

4

dodržují nacvičené taktické
postupy zajišťující maximální
bezpečí chráněné osoby.
Protection service officers follow
trained tactical procedures
providing for the maximum
security of a protected person.
5/ Kolona vozidel ochranné
služby. Fleet of protective service
vehicles.
5

Ú t var

R apid R esponse U nit

Útvar rychlého nasazení je specializovaným útvarem Policie České
republiky určeným zejména k boji proti terorismu. Působí na celém
území státu, ale účastní se také zahraničních operací. Do jeho působnosti patří zákroky vůči únoscům osob a dopravních prostředků
nebo vůči nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti
a jiných zvlášť závažných trestných činů. Ochranné týmy policistů
Útvaru rychlého nasazení chrání české zastupitelské úřady a jejich
pracovníky v zemích, kde to vyžaduje vnitřní bezpečnostní situace.
Útvar rozvíjí taktické postupy zákroků zaměřených na zneškodnění
teroristů a nebezpečných ozbrojených zločinců, ale také postupy
krizového vyjednávání. Plně se vyrovná předním policejním jednotkám stejného určení v Evropě i jinde ve světě a udržuje s nimi pravidelné pracovní kontakty.

The Rapid Response Unit is a specialized unit of the Police of the
Czech Republic whose primary mission is to fight terrorism. It operates on both a national as well as international basis. Its scope of
competencies includes intervention against kidnappers and hijackers,
dangerous organized criminals and offenders of other particularly
serious crimes. Protection teams from the Rapid Response Unit protect Czech embassies and their employees in those countries where
required by the local internal security situation. The unit develops tactical procedures for intervention actions aimed at eliminating terrorists and dangerous armed criminals, as well as best practice for crisis
negotiation. It fully compares with the leading global and European
SWAT and rapid response forces and maintains regular working contacts with them.

1/ Policejní odstřelovač je

Policisté zařazení v Útvaru rychlého nasazení zakročují nejčastěji na
vyžádání útvarů služby kriminální policie a vyšetřování. Jejich výcvik
zahrnuje mimo jiné taktické postupy při zákroku vůči teroristům či
zločincům zadržujícím rukojmí, operujícím v různém prostředí nebo
pohybujícím se různými dopravními prostředky. Dokážou zasáhnout vůči pachatelům v letadle, stejně jako ve vlaku nebo v autobusu. Součástí jejich výcviku jsou i taktické postupy při ochraně osob
a jejich přepravě v bezpečnostně rizikových oblastech. Zásahová
jednotka útvaru má nepřetržitou pohotovost a je kdykoli schopna
vyrazit do akce.

Police officers assigned to the Rapid Response Unit intervene most often at the request of units of the Criminal Police and Investigation Service. Their training includes, among other things, intervention against
terrorists, or kidnappers with hostages, operating in various environments or who are on the move using various means of transport. They
are trained to intervene against offenders on board a plane, train or
bus. Their training includes tactical manoeuvres to protect and escort
people in high-risk areas. The Rapid Response Unit is on call non-stop
and is able to take action any time.

a specially adapted vehicle with

rychlého
nasazení

Policisté Útvaru rychlého nasazení si musí trvale udržovat vynikající
fyzickou i psychickou kondici a dovednosti ve střelbě nebo v sebeobraně. Soustavně se podrobují rovněž spojovací, výsadkové, topografické, zdravotní či psychologické přípravě. Musí být schopni
pracovat ve výškách a musí výtečně ovládat řízení motorových vozidel. Někteří se dále specializují jako pyrotechnici, potápěči nebo
odstřelovači.

schopen na 75 m trefit ostří nože,
větší cíl dokáže eliminovat až na
vzdálenosti 2 km. A police sniper
is able to shoot a knife blade at
75 m and is able to eliminate
a bigger target at up to 2 km.
2/ Příslušníci útvaru nacvičují
zásah v letadle, ke vstupu na
palubu používají speciálně
upravený automobil
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s hydraulickou plošinou. Unit
officers train for intervention on an
aircraft; to get on board they use
a hydraulic platform.
3/ Nácvik zákroku proti zvlášť

1
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2
3

nebezpečnému pachateli.
Training to tackle a particularly
dangerous offender.
4/ Střelecký výcvik příslušníků
útvaru. Shooting training of unit
officers.

Police officers serving in the Rapid Response Unit must always maintain excellent physical and mental fitness as well as their shooting and
close combat skills. They also receive regular training in communications, parachuting, topography, medical aid and psychology. They
must be able to work at height and have excellent driving skills. Some
are further specialized as explosive experts, divers or snipers.
4

P yrotechnick á
služba

E xplosive O rdnance
D isposal S ervice

Xxxx

Xxxx

1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.

5

1
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5/ Nácvik zásahu v autobusu městské hromadné dopravy za
použití vrtulníku. Training intervention in the public bus using
a helicopter.

L e teck á

služba

A viation S ervice
1

Tradice bezpečnostního letectva sahá až do roku 1935, kdy byly
zřízeny četnické letecké hlídky. Jejich hlavním úkolem byla ochrana
vzdušného prostoru státu. Současná letecká služba má jiné poslání.
Policejní letci a jejich stroje jsou trvale v pohotovosti, aby v případě
potřeby poskytli vzdušnou podporu policejním akcím k ochraně lidských životů a zdraví nebo k ochraně majetku. Posádky podnikají
záchranné, zásahové, pátrací, hlídkové a průzkumné lety. Podílejí
se na řízení dopravy, zapojují se do pátrání po pohřešovaných osobách, po nebezpečných pachatelích nebo po odcizených motorových vozidlech. Pomáhají hledat důkazy a pořizovat dokumentaci
při objasňování trestných činů.
Policejní letectvo významně působí také v rámci integrovaného záchranného systému. Posádky vzlétají kvůli závažným dopravním
nehodám, požárům, záplavám nebo jiným přírodním katastrofám
a haváriím. Letecká služba spolupracuje s Hasičským záchranným
sborem České republiky při hašení velkých požárů zejména v těžko
přístupném terénu nebo při evakuaci osob z oblastí postižených živelní pohromou. Spolupracuje také s Horskou službou při přepravě
záchranářů například na místo pádu laviny.
Letecká služba disponuje moderními vrtulníky se speciální výbavou
k různému nasazení. Stroje pro podporu policejních činností jsou
vybaveny například světlomety a kamerovým systémem včetně termovize. Stroje určené k využití v rámci integrovaného záchranného
systému mají ve výbavě mimo jiné palubní jeřáb, záchrannou síť pro
evakuaci osob z vodní hladiny nebo podvěsný hák, na který se zavěšuje vodní vak pro hašení požárů ze vzduchu. Policejní letectvo má
rovněž k dispozici stroje s moderním sanitním vybavením a s nimi se
podílí na letecké záchranné službě. Posádky jsou vycvičeny k letům
za špatné viditelnosti a mohou zasahovat i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

The tradition of air security forces goes back to 1935, when the Gendarmerie Air Guards were established. Their key role was to protect
the airspace of the whole country. The aviation forces of today are
assigned a different mission. Police pilots and their aircraft are on permanent call to provide airborne support to police operations to protect human lives, health or property. Crews are assigned to rescue,
intervention, search, patrol and reconnaissance flights. They assist
in controlling traffic and participate in searches for missing persons,
dangerous criminals or stolen vehicles. They also help find evidence
or obtain documentation when investigating crimes.

1/ Nový vrtulník Bell 412 EPI
využívaný pro pátrací
a záchranné akce. New Bell
412 EPI helicopter used for search
and rescue missions.
2
2/ Palubní deska vrtulníku
EC-135 T2. Console of a EC-135 T2
helicopter.
3/ Hangáry a dva vrtulníky
EC-135 T2 připravené k okam-

The police air force simultaneously plays an important role in the Integrated Rescue System. Crews take to the air in response to serious
traffic accidents, fires, floods and other natural disasters or emergencies. The Aviation Service co-operates with the Fire Rescue Service of
the Czech Republic in extinguishing large fires, especially in hard-toaccess terrain or in evacuating people from areas affected by natural disasters. It also co-operates with the Mountain Rescue Service to
transport rescue teams to the sites of avalanches, for example.
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3

žitému startu na základně letecké
služby v Praze. Hangars and
two EC-135 T2 helicopters ready
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for immediate take off at the air
support service base in Prague.
4/ Vrtulník Bell 412 EP v akci.
Bell 412 EP helicopter in action.
5/ Pátrací světlomet připevněný

The Aviation Service has modern helicopters fitted with special equipment for various assignments. For example, aircraft supporting police
activities are equipped with search lights and a camera system including thermal imaging equipment. Aircraft designed for use in the Integrated Rescue System are equipped with an on-board crane, a rescue
net for evacuating people from water and a belly hook to carry water
sacks for extinguishing fires from the air. The police air forces also
have aircraft with advanced ambulance equipment which are used in
airborne rescue missions. Crews are also trained to fly and take action
in low visibility and bad weather.

k vrtulníku EC-135 T2. Search
headlight fixed to a EC-135 T2
helicopter.

5
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S lužba

cizinecké policie

Foreign P olice S ervice

Do působnosti služby cizinecké policie spadá zejména plnění úkolů
vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky
a plnění dalších úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropských společenství.

The powers of the Foreign Police Service primarily concern the performance of tasks emanating from the Act on Residence of Foreign
Nationals in the Czech Republic and carrying out other tasks set out
under international treaties and EC law.

Pracoviště služby cizinecké policie působí na celém území státu a vykonávají státní správu ve věcech povolování vstupu cizinců do země,
rozhodují o případném odepření vstupu nebo o správním vyhoštění
cizince. Mezi jejich úkoly patří odhalování nelegální migrace, uplatňování zákonných opatření vůči těm cizincům, kteří se na území
České republiky zdržují v rozporu s právními předpisy a také odhalování přeshraniční kriminality a trestné činnosti související s překračováním státních hranic. Příslušníci cizinecké policie provádějí ve
vnitrozemí kontroly pobytu cizinců, odhalují v rámci své působnosti
padělané, pozměněné a zneužité doklady a spolupůsobí při ochraně
vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Offices of the Foreign Police operate across the whole country and
perform government administration relating to the granting of entry permits to foreigners. They can also decide to refuse entry or to
expel a foreigner. Their tasks involve detecting illegal migration, law
enforcement against foreigners staying illegally in the Czech Republic, detection of cross-border crime and criminal activities related to
crossing the state border. Inland, Foreign Police officers control the
legality of foreigners’ stays and detect, within their scope of powers,
counterfeit, altered or misused documents and assist in protecting internal order and security.

Do působnosti cizinecké policie patří také ochrana státních hranic.
Česká republika leží uvnitř schengenského prostoru, a proto příslušníci cizinecké policie provádějí přímou ochranu státních hranic
pouze tehdy, je-li z bezpečnostních důvodů dočasně obnovena.
Pravidelně vykonávají hraniční kontroly výhradně na mezinárodních
letištích, která představují vstupní brány na vnější hranici schengenského prostoru. Pravidelně také kontrolují úplnost vyznačení průběhu státních hranic v terénu a stav zařízení upozorňujících na jejich
průběh.
Příslušníci cizinecké policie udržují součinnost s orgány ochrany
státních hranic sousedních států, účastní se přeshraničního pronásledování pachatelů trestné činnosti a zapojují se do společných
operací zaměřených například proti obchodníkům s lidmi a převaděčům.

The Foreign Police are also charged with protecting the state border.
Since the Czech Republic is in the Schengen Area, Foreign Police officers directly protect the state border only when the border is temporarily restored for security reasons. They perform regular border
patrols exclusively at international airports, which are the sole ports of
entry to the external border of the Schengen Area. They also regularly
check the integrity of state border markings out in the terrain and the
condition of physical border indicators.
Foreign Police officers coordinate with the state border protection
forces of neighbouring countries, participating in cross-border pursuits of criminals and in joint operations such as operations against
people smugglers and traffickers.

1/ Kontrola osobních dokladů
cestujících ve vlaku. Checking
the personal identity cards of train
passengers.
2/ Kontrola nákladního
automobilu za použití speciálního detektoru tlukotu srdce.
Truck search using a special
heartbeat detector.
1
3/ Díky pojízdné služebně,
tzv. schengenbusu, jsou policisté

2
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i v terénu schopni během několika
okamžiků odhalit padělaný nebo
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pozměněný doklad. Thanks to
the mobile police station known
as the “schengenbus”, police
officers are able to detect falsified
or changed documents in a few
minutes, even out in the field.
4/ Zařízení na snímání
papilárních linií dlaní a prstů
a jejich následné porovnávání se
vzorky v policejních databázích.
Device for scanning the papillary
lines of palms and fingers and
comparing them with samples
in police databases.

4

Cizinecká policie
na mezinárodních letištích

Foreign P olice
at I nternational A irports
2

Pracoviště cizinecké policie na mezinárodních letištích, kde jsou zřízeny hraniční přechody, představují významné kontrolní body na
vnější hranici zemí schengenského prostoru. Policisté zařazení na
těchto pracovištích vykonávají hraniční kontroly a podílejí se tak na
ochraně schengenských hranic, ale zároveň plní také úkoly v zájmu
ochrany bezpečnosti civilního letectví. Kontrolují stav zabezpečení
prostoru letiště, odhalují protiprávní jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost letového provozu, kontrolují dovoz, vývoz a průvoz
zbraní. Přitom spolupracují s příslušnými policejními orgány na
ostatních mezinárodních letištích zemí Evropské unie. Důležitými
pomocníky příslušníků cizinecké policie při ochraně objektů zvláštního významu jsou služební psi speciálně vycvičení na vyhledávání
výbušnin.
Součástí služby cizinecké policie je také zvláštní jednotka specializovaná na doprovody letadel. Speciálně vycvičení policisté doprovázejí osádky a cestující při rizikových letech a přímo na palubě letadel
jsou připraveni odvrátit nebezpečí teroristického útoku nebo čelit
pokusu o únos.
Pracoviště cizinecké policie na mezinárodních letištích, stejně jako
ostatní pracoviště cizinecké policie, se podílejí rovněž na odhalování
mezinárodního zločinu a další trestné činnosti, zejména pokud jde
o pašování drog a nezákonný pohyb zboží přes státní hranici. V souladu s mezinárodním právem poskytují také dočasnou ochranu cizincům, kteří žádají Českou republiku o poskytnutí azylu.

Foreign Police offices at international airports where border crossings
are established represent important points of control at the external
border of Schengen Area countries. Police officers assigned to these
offices perform border controls and protect the Schengen border
while also performing tasks to protect civil aviation. They inspect the
level of security of the airport area, detect illegal conduct that might
compromise the air traffic security and control the import, export and
transit of arms, collaborating simultaneously with the competent police bodies at the international airports of other EU Member States.
Police dogs trained specifically to find explosives are a major assistance to Foreign Police officers in protecting buildings of special importance.

1/ Hlídka cizinecké policie na
Letišti Václava Havla v Praze.
Foreign police keep watch at
Václav Havel Airport in Prague.
2/ Hraniční kontrola při vstupu
do Schengenského prostoru.
Border control at entry into
3

Schengen Area.
3/ Kontrola totožnosti
a pravosti cestovních dokladů
osob, vstupujících na naše
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1

území. Checking the identity and

One of the services provided by the Foreign Police is a special onboard escort unit. Police officers who have received special training
escort crews and passengers on high-risk flights and are prepared to
counteract any threatened terrorist attack or prevent any attempted
hijacking on board a plane.
Foreign Police offices at international airports, as well as all other
Foreign Police offices, also participate in fighting international crime
and other criminal activities, in particular drug trafficking and smuggling goods across the state border. In line with international laws,
they also provide temporary protection to foreign nationals seeking
asylum in the Czech Republic.

authenticity of travel documents
of persons entering our territory.
4/ Vzhledem k velké rozloze
Letiště Václava Havla, využívá
cizinecká policie k přepravě také
elektrické dvoukolky Segway.
Because of the large area of
Václav Havel Airport, the foreign
police also use Segway electric
two-wheelers for transport.

4
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P yrotechnick á
služba
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D isposal S ervice

Xxxx

Xxxx

1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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5

5/ Zákrok pyrotechnika poté, co speciálně vycvičený pes označil jedno ze zavazadel jako hrozbu.
Intervention by bomb disposal officer after a specially trained dog identifies a luggage item as a threat.
6/ Příslušníci speciální jednotky cizinecké policie působící přímo na ploše letiště. Foreign police special
unit officers operate directly in the airport.

6
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P yrotechnick á

služba

E xplosive O rdnance
D isposal S ervice
2

Nález munice nebo předmětu, který munici připomíná, nález jiného
podezřelého předmětu nebo telefonické sdělení, že na nějakém obvykle veřejně přístupném místě je uložena „bomba“. To jsou nejčastější důvody zákroků pyrotechnické služby. Policejní pyrotechnici
odvezou bezpečné kusy munice ke zničení v trhací jámě a nebezpečnou munici zničí za odpovídajících bezpečnostních opatření přímo
na místě nálezu. Prověří podezřelý předmět, a pokud opravdu jde
o nástražný výbušný systém, zneškodní ho. V naprosté většině případů však žádný nástražný výbušný systém není nalezen. Telefonát
bývá hloupým žertem nebo zlomyslností, jejichž původce si nejspíš
neuvědomuje, že se dopouští trestného činu. Přesto žádné z oznámení o uložení „bomby“ policie nebere na lehkou váhu a důkladně
je prověří.
Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání míst, kde skutečně
došlo k výbuchu například kvůli neodborné manipulaci s municí
či výbušninami nebo v důsledku průmyslové havárie. Zpracovávají
znalecké posudky a odborná vyjádření v oboru kriminalistické pyrotechniky, provádějí preventivní pyrotechnické prohlídky a podílejí se
na ochraně ústavních činitelů, státních návštěv a objektů zvláštního
významu. Spolupracují se všemi složkami integrovaného záchranného systému a při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech provádějí nezbytné pyrotechnické práce.
Policejní pyrotechnici používají ke své práci moderní technické prostředky, speciální ochranné oděvy a pomůcky, ale také psy speciálně
vycvičené na vyhledávání výbušnin. Ničení nalezené munice a zneškodňování nástražných výbušných systémů nicméně zůstává nejen
vysoce odbornou, ale také rizikovou prací. S malou nadsázkou lze
říci, že pyrotechnik se ve své profesi může zmýlit jenom jednou.

Discovering a piece of ammunition or something resembling piece
ammunition, finding any other suspicious object, a telephone message that a “bomb” has been found – usually at a public place: these
are the most frequent reasons for interventions by the Explosive Ordnance Disposal Service. Police explosive ordnance disposal experts
will carry safe parts of ammunition away to destroy them in a blast
hole and will destroy dangerous ammunition directly at the place of
discovery, taking appropriate safety measures. They check the suspicious object and, if it is really an improvised explosive system, disable
it; however, no improvised explosive system is found in the vast majority of these cases. Telephone calls are usually made as silly pranks or
out of maliciousness, and such callers probably do not even realize
they are committing a crime. Nevertheless, the police do not take any
report of a planted “bomb” lightly, and carefully investigate each case.
Police explosive ordnance disposal experts also survey sites of actual
explosions caused, for example, by the unprofessional handling of
ammunition or explosives or by an industrial accident. They produce
expert reports and expert opinions in the field of forensic explosion
investigations, run preventive inspections and participate in the protection of constitutional office holders, state visitors and buildings of
special importance. They cooperate with all branches of the Integrated Rescue System and perform the required bomb disposal works in
cases of natural disasters and other emergencies.
To perform their job, police bomb disposal experts use advanced
technical equipment, special protective clothing and devices as well
as dogs specially trained to search for explosives. The destruction of
ammunition and disabling of improvised explosive systems is still not
only a highly qualified job, but also a dangerous one. It is only a slight
exaggeration to say that a explosive ordnance disposal expert only
gets one chance to make a mistake in their career.

1/ Manipulace s nebezpečným předmětem pomocí
pyrotechnických kleští. Handling
a dangerous object with bomb
disposal tongs.
2/ Pyrotechnická kontrola
podvozku vozidla. Checking
a vehicle chassis for explosive
devices.
3/ Likvidace zajištěné munice
v trhací jámě. Destruction of
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3

secured ammunition in a blasting
pit.
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4/ Nákladní vůz pyrotechnické
služby s vysokou úrovní balistické ochrany může operovat

1

i v rizikovém prostředí. Bomb

5

disposal service truck with highlevel ballistic protection; can also
operate in high risk environments.
5/ Robot tEODor vkládá
pomocí hydraulického ramena nebezpečný předmět do
ochranné transportní báně.
A tEODor robot uses its hydraulic
arm to put a dangerous object into
a protective transport container.

4

O per ační

středisk a

O per ation C entres

Operační střediska v nepřetržitém provozu zabezpečují jednotné
a koordinované plnění policejních úkolů. Poskytují podporu policistům ve výkonu služby a koordinují jejich činnost.

Operation Centres provide the non-stop, standardized and co-ordinated operation and performance of police tasks. They support police officers on duty and co-ordinate their actions.

Operační střediska soustřeďují informace o bezpečnostní situaci
v České republice a poskytují policejním funkcionářům údaje potřebné pro jejich rozhodování. Na základě přijatých rozhodnutí organizují a operativně řídí opatření k ochraně veřejného pořádku,
k odhalování trestné činnosti a dopadení jejích pachatelů nebo k pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách či věcech. Vyhlašují
a koordinují policejní akce například při regulaci dopravy nebo při
bezpečnostních opatřeních a organizují přitom účelné nasazování
policejních sil a prostředků. Pro potřeby jednotlivých služeb policie
provádějí také výdej dat z policejních evidencí.

Operation Centres collect information on the security situation in the
Czech Republic and provide high-ranking police officers with information they need to make their decisions. Based on such decisions,
the centres organize and operatively control the implementation of
measures required to protect public order, discover criminal activities
and arrest criminals, or to search for wanted and missing persons or
objects. They announce and coordinate police campaigns, such as
traffic regulation and security measures. To this end, they provide for
the efficient deployment of police means and resources. They also release data requested by individual police forces from police registers.

Operační střediska zajišťují provoz národní telefonní linky tísňového volání 158 a kooperují se správcem evropské telefonní linky tísňového volání 112. Zabezpečují součinnost mezi jednotlivými útvary policie, ministerstvem vnitra, ostatními bezpečnostními sbory
a ozbrojenými silami a také kontakty se státními orgány a organizacemi, právnickými i fyzickými osobami. V rámci spolupráce s dalšími
složkami integrovaného záchranného systému koordinují společná
opatření a plní stanovené úkoly při řešení krizových situací. Podílejí se rovněž na mezinárodní policejní spolupráci, zajišťují například
společné policejní akce v příhraničních oblastech. Mezi jejich úkoly
patří i zprostředkování informací v oblasti dopravního zpravodajství
pro účastníky silničního provozu.

Operation Centres operate the National Emergency Line 158 and
cooperate with the administrator of the European Emergency Line
112. They provide for coordination among individual police departments, the Ministry of the Interior, other security forces and armed
forces, and for contacts with governmental bodies and organizations,
corporations and individuals. In co-operation with other parts of the
Integrated Rescue System, the centres coordinate joint actions and
perform their assigned tasks when dealing with emergencies. They
also participate in international police cooperation, for example they
arrange for joint police actions in border zones. Their tasks also include the provision of traffic information for road users.

Završení projektu integrace sítě operačních středisek spojeného
s rozsáhlou modernizací jejich technologického vybavení poskytlo
Policii České republiky efektivní systém operačního řízení, který patří k nejmodernějším v Evropě.

1/ Modernizované pracoviště

2

operačního střediska. Upgraded
operations centre.
2/ Operační místnost policejního
prezidia pro koordinaci řešení
krizových situací. Operation
control room of the Police
Presidium for coordinating crisis
responses.
1
3/ Mobilní operační středisko.
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Mobile operations centre.
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Completion of the operation centres network integration project,
which involved an extensive upgrade in their technology, provided
the Police of the Czech Republic with an effective operational control
system – one of the most advanced in Europe.

3

M ezinárodní
policejní spolupr áce

Jedním z hlavních trendů moderní doby je prohlubující se globalizace. Ta s sebou přináší jak pozitivní, tak negativní důsledky. K negativním zcela jistě patří i stále stoupající kriminalita s mezinárodním
přesahem. Dvojnásob to platí v rámci Evropské unie, respektive
schengenského prostoru. V rámci policie je ústředním orgánem pro
mezinárodní policejní spolupráci odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky. Ten v sobě sdružuje
národní ústřednu Interpolu, národní jednotku Europolu a národní
centrálu SIRENE. Evropský policejní úřad (EUROPOL) koordinuje
součinnost členských a smluvních států při potírání a prevenci organizovaného zločinu a terorismu. Mezinárodní organizace kriminální
policie INTERPOL je největší policejní organizací světa. Tato nadnárodní organizace zabezpečuje komplexní mezinárodní policejní
spolupráci mezi 190 smluvními státy organizace. Schengenský informační systém (SIS) je systém, do kterého přispívají bezpečností
složky všech členských a smluvních států a který slouží ke sdílení
informací důležitých zejména pro mezinárodní pátrání po osobách
a věcech, a právě národní centrála SIRENE je kontaktním místem
pro výměnu doplňujících informací k těmto záznamům. Kromě výměny operativních informací se odbor mezinárodní policejní spolupráce zabývá celou řadou neoperativních činností – implementací
předpisů Evropské unie, multilaterálních a bilaterálních mezinárodních smluv upravujících mezinárodní policejní spolupráci, problematikou ochrany vnější hranice pod záštitou agentury Frontex, vysíláním a působením policistů v zahraničí, problematikou policejní
diplomacie, zahraničních mírových operací apod. Jedná se o velice širokou agendu, jejíž jednotlivé prvky jsou vzájemně propojeny
a jejichž soustředění na jednom místě se kladně odráží v komplexním pohledu na mezinárodní vztahy a spolupráci.
Konkrétním výrazem mezinárodní policejní spolupráce v rámci
Evropské unie a schengenského prostoru jsou například realizace
evropských zatýkacích rozkazů, přeshraniční pronásledování pachatelů trestné činnosti v příhraničních oblastech.

I nternational
P olice C ooper ation

One of the major trends of the modern era is ever-deepening globalization. This brings both positive and negative impacts. One negative
impact has certainly been the constant increase in crime with an international dimension. This is particularly true in the European Union
and the Schengen Area. The police’s central body for international
police cooperation is the International Police Cooperation Department of the Police Presidium of the Czech Republic. This body brings
together the national headquarters of Interpol, the national Europol
unit and the national headquarters of SIRENE. The European Police Office (EUROPOL) coordinates the collaboration of member states and
contracting states in combating and preventing organized crime and
terrorism. The International Criminal Police Organization INTERPOL is
the world’s largest police organization. This supranational organization
provides for international police cooperation among 190 contracting
states of the organization. The Schengen Information System (SIS) is
a system contributed to by the security forces of all member and contracting states, and pools information that is especially important for
international searches for people and things, while the national SIRENE
headquarters is the contact point for exchanging additional information relating to such records. Apart from exchanging operational information, the International Police Department is engaged in many nonoperational activities, such as implementing EU legislation as well as
multilateral and bilateral international treaties regulating international
police cooperation, in issues of external border protection under the
auspices of the Frontex agency, seconding officers abroad and foreign
operations, issues of police diplomacy and international peace-keeping
operations etc. The department has a very extensive remit whose individual elements are mutually interwoven. Thus by concentrating them
in a single place, their interaction has a positive impact on achieving
a comprehensive overview of international relations and cooperation.
Practical examples of international police cooperation within the European Union and the Schengen Area include the implementation of
European Arrest Warrants and cross-border pursuits of offenders in
border regions, to name but two.

1/ Čeští policisté na zahraniční

1

misi v Maďarsku. Czech police
officers on a foreign mission
in Hungary.
2/ Evropská regionální
konference Interpolu konaná
v květnu 2016 v Praze. Interpol

3

European regional conference
held in May 2016 in Prague.
3/ Projev policejního prezi-
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denta při zahájení 44. Evropské
regionální konference Interpolu.
Police President’s speech at the
opening of the 44th Interpol
European regional conference.
4/ Čeští policisté vypomáhají
Maďarským kolegům při ochraně
hranic jejich země. Czech police
officers assist their Hungarian
colleagues in protecting the
borders of their country.

2
4
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1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici

76

provádějí také ohledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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5/ Plot na hranicích Maďarska se Srbskem byl postaven v souvislosti s migrační krizí. The fence on the border
of Hungary and Serbia was built in connection with the migration crisis.
5

1

6/ Kontrola totožnosti běženců na slovinské železniční stanici. Identity checks on refugees at a Slovenian railway
station.

Vzděl ávání

policistů

P olice E duc ation
and Tr aining
1

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů stanoví ke každé služební hodnosti příslušníka Policie České republiky minimální stupeň dosaženého vzdělání. Policistou se může stát
adept, který dosáhl minimálně středního vzdělání s maturitní zkouškou. Bezprostředně po přijetí do služebního poměru absolvuje
základní odbornou přípravu, která ho vybaví vědomostmi, dovednostmi a postoji nezbytnými pro výkon služby. Základní odborná
příprava je zaměřena na právní aspekty řešení služebních úkolů, na
taktické postupy k dosažení účelu služebních úkonů, na zvládnutí
technických prostředků přidělených k výkonu služby a na techniku
administrativy.
Při prvním přijetí do služebního poměru je policista zařazen do služebního poměru na dobu určitou. Teprve po úspěšném vykonání
služební zkoušky, která ověří jeho znalosti, je zařazen do služebního poměru na dobu neurčitou. Po celou dobu trvání služebního
poměru má policista možnost zvyšovat svou odbornou kvalifikaci
absolvováním vzdělávacích programů či specializačních kurzů pořádaných školními policejními středisky, vzdělávacími zařízeními, policejními školami nebo studiem na Policejní akademii České republiky.
Své profesní kompetence policisté trvale rozvíjejí v rámci pravidelné
služební přípravy. Policejní vzdělávání, služební přípravu a policejní sport řídí Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, který
zajišťuje také odborné vzdělávání občanských zaměstnanců policie.
Policista může získat vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání rovněž
ve školách mimo resort ministerstva vnitra, pokud nabízejí studijní
programy využitelné v policejní praxi. Soustavné zvyšování odborné kvalifikace je nezbytným předpokladem kariérního postupu policisty. K objektivnímu posouzení jeho profesionálních kvalit, úrovně
jeho teoretických znalostí aplikovaných při výkonu služby, ale také
k jeho motivaci a dalšímu rozvoji slouží pravidelné služební hodnocení.

The Act on the Service of Members of the Security Forces determines
the minimum level of education required for each service rank of officers of the Police of the Czech Republic. Only a candidate who has
accomplished at least secondary school education and passed the respective school-leaving examination may become a police officer. Immediately after admission to service, a new police officers undergoes
basic professional training which gives him or her the knowledge,
skills and attitude required for police duty. Basic professional training focuses on the legal aspects of police duties, tactical procedures
for achieving the purpose of police actions, mastering the technical
equipment assigned to officers on duty and the requisite administration procedures.

1/ Nácvik dokumentace ohledání místa činu. Training the
documentation of a crime scene
examination.
2/ Teoretická výuka právních
předpisů. Theoretical lesson on
the legislative framework.
3/ Nácvik základů první pomoci.
Basic first aid training.

2
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4/ Odborná příprava na úseku
bezpečnosti a plynulosti

At his or her initial admission into the police service, a police officer is
employed to serve for a limited period. Only after having successfully
passed the service examination in which their knowledge is tested are
police officers employed to serve for an unlimited period. Throughout
the time of their service, police officers have opportunities for personal development through training or specialized courses organized
by police training centres, educational centres and police schools, or
through study at the Police Academy of the Czech Republic. Police officers constantly develop their professional competencies as a part of
their regular service preparation. Police education and training, service preparation and police sports are managed by the Department of
Police Education and Service Preparation, which likewise provides for
the professional education of the Police’s civil employees.

silničního provozu. Expert

79

preparation for the road safety
and traffic flow section.
5/ Praktický nácvik ohledání
místa činu. Practical training for
crime scene examinations.

A police officer may also obtain higher professional and university education at schools and universities outside the Ministry of the Interior,
provided that their study programmes can be used in police practice.
Lifelong learning is an essential precondition of a police officer’s career
promotion. The officer´s professional qualities, theoretical knowledge
applied in police work and his or her motivation and further development are objectively assessed by means of regular service assessments.

5

4
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6/ Nástup frekventantů před zahájením výuky v policejní škole. Muster of students before starting their
courses at the police school.
7/ Slavnostní ceremoniál při skládání služebního slibu nastupujících policistů na Hradčanském náměstí
v Praze u příležitosti 25. výročí Policie České republiky. Official ceremony for taking the service vows of new
police officers at Hradčanské náměstí in Prague on the occasion of the 25th anniversary of the Police of
the Czech Republic.

7

H udba

hr adní str á že
a policie Č eské republiky

The B and of the C astle
G uard and the P olice
of the C zech R epublic

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky vznikla již v roce
1945. Navázala na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první Československé republiky. Tato hudební
tělesa byla vždy neoddělitelnou součástí naší hudební kultury a zároveň ukázkou hudební vyspělosti našeho národa.

The Band of the Castle Guard and the Police of the Czech Republic
was established back in 1945. It continued the rich traditions of military,
police and gendarmerie bands from the era of the first Czechoslovak
Republic. These bands had always been an integral part of our musical culture and demonstrated the musical maturity of this country.

Mezi hlavní povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie České republiky patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě. Hudebně doprovází především průběh
státních návštěv prezidentů a čelných představitelů zemí pozvaných
prezidentem republiky. Doprovází slavnostní protokolární okamžiky při řádových dnech ve Vladislavském i Španělském sále Pražského hradu. Účastní se rovněž řady protokolárních i pietních aktů na
zámku v Lánech.

The key duties of the Band of the Castle Guard and the Police of the
Czech Republic are to provide musical accompaniment to all state ceremonies held at Prague Castle. Their music primarily accompanies
state visits of presidents and leaders of countries invited by the President of the Republic. They also accompany festive occasions of protocol, for example during medal award ceremonies at the Vladislav and
Spanish Halls in Prague Castle. They additionally participate in many
ceremonial and commemorative events held at Lány Castle.

Orchestr je zároveň významným služebním a kulturním reprezentantem Policie České republiky, přičemž plní veškeré služební úkoly vyplývající z jeho postavení. Mezi ně patří hudební zajištění významných událostí pořádaných Ministerstvem vnitra a Policií České
republiky, kde doprovází například prezentační akce Policie České
republiky, slavnostní sliby nově přijatých policistů, pietní akty, a nechybí ani na reprezentačních plesech Policie České republiky.
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky navštívila při svých
koncertních zájezdech téměř dvacet zemí Evropy i Asie a v roce 2002
navštívila USA, kde koncertovala v New Yorku ve slavné Carnegie
Hall. V květnu jubilejního roku 2015 Hudba Hradní stráže a Policie
České uskutečnila slavnostní koncert ve Vatikánu a doprovázela generální audienci papeže.
Orchestr nahrála stovky rozhlasových snímků a účinkovala v desítkách televizních pořadů. Nahrála téměř dvě desítky LP gramofonových desek a více než 20 alb na CD nosičích.

The orchestra is simultaneously a significant service and the cultural
representative of the Police of the Czech Republic, performing all the
duties implicit in its position. Such tasks include providing musical accompaniment to major events organized by the Ministry of the Interior and the Police of the Czech Republic, for example, accompanying
events such as presentations given by the Police of the Czech Republic, the swearing in of new police officers, acts of commemorative
mourning and representative balls of the Police of the Czech Republic.

1

1/ Šéfdirigent během veřejného
vystoupení. Chief conductor
at public performance.
2/ Dechové trio ve Španělském
sále na Pražském hradě. Brass

2

band trio in the Spanish Hall
of Prague Castle.
3/ Vystoupení na Uhelném trhu
v Praze. Performance at Uhelný
trh in Prague.
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4/ Při ceremoniálních
příležitostech na Pražském
hradě členové orchestru oblékají
stejnokroje Hradní stráže.
At ceremonial occasions in Prague
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3
4

members of the orchestra wear
Castle Guard uniforms.
5/ Příprava před vystoupením.
Preparations before a performance.

The Band of the Castle Guard and the Police of the Czech Republic
have visited almost twenty countries in Europe and Asia on its concert
tours. In 2002 the band also visited the U.S.A. and gave a concert in
the famous Carnegie Hall in New York. In May of the jubilee year 2015,
the Band of the Castle Guard and the Police of the Czech Republic
performed a festive concert at the Vatican and accompanied a general audience of the Pope.
5

The orchestra have made hundreds of radio recordings and performed on dozens of television programmes. They have recorded
almost twenty LPs and more than 20 CDs.

P yrotechnick á
služba

E xplosive O rdnance
D isposal S ervice

Xxxx
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1/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
2/ Policejní pyrotechnici
provádějí také hledání míst.
Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.
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Policejní pyrotechnici
provádějí také ohledání míst.

6
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6/ Slavnostní pochod Hudby hradní stráže a Policie České republiky na Hradčanském
náměstí v Praze. Ceremonial march of The Band of the Castle Guard and the Police
of the Czech Republic at Hradčanské náměstí in Prague.
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KŘP
Libereckého
kraje

KŘP
Ústeckého
kraje

KŘP
Karlovarského
kraje

KŘP hlavního
města Prahy

KŘP
Královéhradeckého
kraje

OŘP
OŘP
Praha 1
Praha 3
OŘP
OŘP
Praha 2
Praha 4

Zákonem o Policii České republiky je zřízeno 14 krajských ředitelství policie, jejichž služební obvody jsou shodné s územními obvody
14 vyšších územních samosprávných celků, tedy krajů České republiky. Každé krajské ředitelství policie je organizační složkou státu
a účetní jednotkou. V čele každého krajského ředitelství policie stojí
krajský ředitel.
Útvary Policie České republiky zřízené v rámci působnosti krajských
ředitelství policie jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami.
V hlavním městě Praze jde o čtyři obvodní ředitelství policie, v dalších krajích o městská ředitelství policie v Plzni, Brně a Ostravě.
Organizačními články všech krajských ředitelství policie s výjimkou
Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy jsou územní odbory. Jejich služební obvody odpovídají územním obvodům okresů
a jejich sídly jsou někdejší okresní města. Služební obvody územních
odborů krajských ředitelství policie, stejně jako služební obvody
městských ředitelství policie se dále dělí na služební obvody obvodních oddělení. V hlavním městě Praze služební obvody obvodních
ředitelství policie sestávají ze služebních obvodů místních oddělení.
V rámci všech krajských ředitelství policie působí služba kriminální
policie a vyšetřování, služba pořádkové, dopravní a cizinecké policie a služba policie pro zbraně a bezpečnostní materiál. Každé
krajské ředitelství policie má mimo jiné vlastní personální odbor, odbor vnitřní kontroly a integrované operační středisko. O zvyšování
odborné kvalifikace příslušníků a zaměstnanců krajských ředitelství
policie se starají školní policejní střediska. Většina krajských ředitelství policie sousedí se zeměmi schengenského prostoru, a proto
se tyto útvary také bezprostředně podílejí na mezinárodní policejní
spolupráci.

KŘP
Plzeňského
kraje

By the Act on the Police of the Czech Republic, 14 Regional Police Directorates were established whose service districts coincide with the
regional districts of the 14 greater regional self-governing units, i.e. the
regions of the Czech Republic. Each Regional Police Directorate is an
organizational branch of the Government and a separate accounting
unit. At the head of each Regional Police Directorate is its Regional
Director.
The departments of the Police of the Czech Republic established within the jurisdiction of the Regional Police Directorates are their internal
organization units. In the Capital City of Prague there are four District
Police Directorates, in other regions there are Municipal Police Directorates in Plzen, Brno and Ostrava. The organizational units of all Regional Police Directorates, except for the Regional Police Directorate
of the Capital City of Prague, are territorial departments. Their service
districts coincide with the territory of the respective districts and they
are based in the former district towns. The service districts of the territorial departments of the Regional Police Directorates, as well as service districts of the Municipal Police Directorates, are then subdivided
into the service districts of the district departments. In the Capital City
of Prague, the service districts of the District Police Directorates are
composed of the service districts of the Local Police Departments.
Operating within all Regional Police Directorates are the Criminal
Police and Investigation Service, Public Order Police Service, Traffic
Police Service, Foreign Police Service and the Weapons and Security
Material Service. Each Regional Police Directorate has, among others,
its own personnel department, internal inspection department and
integrated operations centre. Police training centres help improve the
qualifications of officers and employees of the Regional Police Directorates. Most of the Regional Police Directorates border with other
countries in the Schengen Area, and so these departments also participate in international police cooperation.

MŘP
Plzeň

KŘP
Pardubického
kraje

KŘP
Středočeského
kraje

KŘP
Olomouckého
kraje

KŘP
kraje Vysočina
KŘP
Jihočeského
kraje

MŘP
Brno

KŘP
Jihomorvského
kraje

KŘP: krajské ředitelství policie Regional Police Directorate
OŘP: obvodní ředitelství policie District Police Directorate
MŘP: městské ředitelství policie Municipial Police Directorate

KŘP
Moravsko-slezského
MŘP
kraje

Ostrava

KŘP
Zlínského
kraje
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Organizační struktura krajského ředitelství Organizational structure of the Regional Police Directorate
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ředitel krajského ředitelství policie
Regional Police Director

odbor personální
Personnel Division

￼ náměstek ředitele pro vnější
službu
￼ Deputy Regional Police
Director for External Service

školní policejní středisko
Police School Centre

kancelář ředitele
Office of the Regional Police
Director

odbor vnitřní kontroly
Internal Control Division

náměstek ředitele pro SKPV
Deputy Regional Police
Director for CPIS

územní odbor
Territorial Division

náměstek ředitele
pro ekonomiku
Deputy Regional Police
Director for Economics

obvodní ředitelství policie
District Police Directorate (Praha I, II, III, IV),
městské ředitelství policie
Municipial Police Directorate
(Brno, Plzeň, Ostrava)

obvodní oddělení policie
District Police Directorate

oddělení obecné kriminality
Department of Common Crime

oddělení hospodářské
kriminality
Department of Economic Crime

oddělení kriminalistické techniky
Department of Forensic
Techniques

dopravní inspektorát
Traffic Inspectorate

SKPV: Služba kriminální policie a vyšetřování
CPIS: Criminal Police and Investigation Service
Listopad November 2016
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Regionální specifika
Hlavní město Praha zaujímá mezi ostatními regiony
zvláštní postavení. Je největším městem v republice a přirozeným centrem politiky, mezinárodních
vztahů, ekonomiky, vzdělávání i kultury České republiky. Historické centrum Prahy je od roku
1992 zapsáno na seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Praha se člení na deset obvodů, které
odpovídají okresům. Vždy pro dva nebo tři obvody se zřizuje obvodní ředitelství policie v podřízenosti krajského ředitelství. Vliv na bezpečnostní
situaci mají jak objektivní, tak subjektivní příčiny.
Objektivní zahrnují vysokou hustotu obyvatelstva, kumulaci orgánů státní správy, velikost infrastruktury, cestovní ruch, soustředění historických
památek atd. K subjektivním příčinám lze mimo
jiné zařadit anonymitu pachatelů trestné činnosti
a množství příležitostí k páchání trestné činnosti.
Mezi specifika policejní práce v metropoli patří
zvýšený dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v metru.
Pražští vyšetřovatelé, kriminalisté a další experti
patří odjakživa mezi špičku české kriminalistiky.
Podíleli se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů. Mnohé z těchto kauz se dostaly do
kriminalistických sborníků, muzeí nebo se staly
předlohou seriálů či celovečerních filmů.

Kazuistika
Jedním z nesledovanějších případů posledních
let byla kauza devítileté Aničky, která zmizela
13. října 2010 cestou ze školy. Ztracenou školačku
hledali policisté a kriminalisté z celé republiky i ze
zahraničí. Rozsáhlých pátracích akcí se účastnili
i strážníci městské policie, hasiči, záchranáři, vojáci a celá řada dobrovolníků. V hledáčku kriminalistů se od prvních dnů vyšetřování ocitl jednačtyřicetiletý recidivista Otakar T. s bohatou trestní
minulostí majetkového charakteru. Samotný případ měl nakonec smutné rozuzlení, po dlouhých
pěti měsících policisté nalezli tělo dívenky zahrabané na jednom z pozemků v zahrádkářské kolonii
v Praze Troji. Nařízená soudní pitva potvrdila, že
se holčička stala obětí znásilnění a vraždy. Ačkoliv
detektivové neměli v rukou přímé důkazy o vině
Otakara T., příslušný soud jej poslal do vazby na
základě tzv. řetězce nepřímých důkazů. Obviněný
se však nakonec spravedlivého soudu nedočkal,
o pár dní později spáchal v pankrácké věznici
pokus o sebevraždu oběšením a v důsledku tohoto jednání později zemřel. Případ Aničky se
stal jakýmsi mementem všech policistů i novinářů. Mimo jiné ukázal na smysluplnost existence
projektu Dítě v ohrožení a přispěl k zefektivnění
spolupráce s veřejností a médii v rámci pátrání po
pohřešovaných dětech.

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
Rozloha hlavního města Prahy / Area of the region 496 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 1 261 715

Regional Specifics
The Capital City of Prague occupies a distinctive
position compared to other regions. It is the largest
city in the country and the natural centre of politics,
international relations, the economy, education and
culture of the Czech Republic. The historical centre of Prague has been registered on the UNESCO
list of cultural heritage since 1992. Prague is divided
into ten administrative areas - districts. Each two or
three districts have their own District Directorate,
subordinated to the Regional Directorate. The security situation in Prague is impacted on by both
objective and subjective causes. Objective causes
include the high density of inhabitants, the concentration of government administrative bodies, size of
the infrastructure, tourism, the density of historical
monuments etc. Subjective causes include, among
other things, the anonymity of offenders and the
number of opportunities for committing crimes.
The specifics of police work in the metropolis include increased control over security and public
order in the metro.
Prague investigators, detectives and other experts
have always been among the leaders in Czech police work. They have participated in the investigation of many serious crimes. Many of these cases
have been recorded in crime compendiums, exhibited in museums and transformed into TV series or
feature films.

Case Reports
One of the most widely reported cases of recent
years was the case of the nine-year-old girl Anna,
who went missing on her way home from school on
13 October 2010. Police officers and detectives from
all over the country, and even from abroad, were
searching for the lost schoolgirl. Municipal police
constables, firefighters, rescue teams, soldiers and
many volunteers participated in extensive searches.
From the first days of the investigation, detectives
suspected 41-year-old repeat offender Otakar T.,
who had a long history of crimes against property.
The case ended sadly: after five long months, the
police found the girl´s body buried on land belonging to the Troja community allotments in Prague.
An autopsy was ordered and it was confirmed
that the girl was the victim of rape and murder. Although detectives did not have any direct evidence
of Otakar T.’s guilt, the competent court detained
him based on a chain of circumstantial evidence.
The accused man, however, did not wait for a fair
trial and a few days later he attempted to commit
a suicide by hanging himself, later dying as a result.
Anna’s case had a profound impact on all policemen and journalists, one aspect of which was to
underscore the importance of the “Children in Danger” project. Thereafter it contributed to more effective cooperation between the public and media
in searches for missing children.

1
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1/ Policista z oddělení Metro vykonávající dohled
nad bezpečností přepravy a dodržováním
veřejného pořádku. Police officer from the Metro
Department supervising transport security and
maintenance of public order.
2/ Pátrání po utonulých a předmětech důležitých
pro trestní řízení.Search for drowned persons and
objects important for criminal investigations.
3/ Integrované operační středisko v Praze denně
přijme několik tisíc telefonátů na tísňovou linku 158.
Integrated operations centre in Prague gets several
thousand calls on the emergency line 158 each day.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
Počet obyvatel / Number of inhabitants xxx
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
3

míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.

2

K r ajské ředitelst ví policie
Středočeského kr aje

Regionální specifika
Středočeský kraj tvoří dvanáct okresů: Praha-východ, Praha-západ, Kladno, Příbram, Benešov,
Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín,
Kutná Hora a Rakovník. Pro okresy Praha-východ
a Praha západ se zřizují celkem tři územní odbory. V tomto regionu se nachází řada významných
historicky cenných památek a několik chráněných
krajinných oblastí. V seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO je zapsáno
město Kutná Hora. Nejznámějšími hrady jsou
Karlštejn, Křivoklát nebo Český Šternberk. Nejvýznamnějšími zámky jsou pak Konopiště, Žleby
či Lány. Jako jediný kraj nemá své krajské město,
krajský úřad i Krajské ředitelství policie Středočeského kraje sídlí v hlavním městě Praze.
Středočeská policie vznikla v roce 1990 oddělením
od Správy Sboru národní bezpečnosti hlavního
města Prahy a Středočeského kraje.

Kazuistika
Na přelomu let 2003 a 2004 velmi znepokojil veřejnost případ zavražděné a znásilněné třináctileté dívky z Kladenska. Tato dívka byla zavražděna
na Nový rok cestou domů do Kmetiněvsi, kam se
vracela od kamarádky ze sousedního Hospozína.
Vrah dívku pobodal a následně znásilnil. Poté tělo
oběti odtáhl k nedalekému potoku. Dívka byla
nalezena několik stovek metrů od vesnice, ze které pocházela. Středočeská policie provedla jako
první v historii české kriminalistiky celoplošný
screening možných pachatelů. Na případu pracoval tým složený ze středočeských kriminalistů
a kriminalistů Policejního prezidia České republiky. Jedinou stopou byl biologický vzorek, který
zůstal za nehty zavražděné dívky. Z tohoto vzorku
a následné soudní pitvy byl vytvořen profil vrahovy DNA. Kriminalistům pomohl přístup místních
obyvatel, kteří se rozhodli dobrovolně odevzdat
vzorky DNA. Odebráno jich bylo téměř 700, a to
i u chlapců mladších 15 let. K podezřelému kriminalisty dovedl až jeden z posledních zkoumaných
vzorků, který měl číslo 632. Na konci vyšetřování
byla ani ne patnáctiletému vrahovi soudem nařízena ústavní výchova.

R egional P olice D irec tor ate
of the C entr al B ohemian R egion

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 – Zbraslav
Rozloha kraje / Area of the region 11 015 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 1 320 352

Regional Specifics
The Central Bohemian Region has twelve districts: Prague-East, Prague-West, Kladno, Příbram,
Benešov, Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora and Rakovník. For the districts of Prague-East and Prague-West, there are
a total three territorial departments established.
This region is rich in significant and historically
valuable monuments and protected landscape
areas. The town of Kutná Hora is registered on
the UNESCO World Heritage List. The most famous castles are Karlštejn, Křivoklát and Český
Šternberk while the most famous stately homes
can be found at Konopiště, Žleby and Lány. This
is the only region without its own regional city: the
Regional Office and the Regional Police Directorate of Central Bohemian Region are seated in the
Capital City of Prague.
The Central Bohemian police force was established in 1990 by separating from the National Security Force Administration of the Capital City of
Prague and the Central Bohemian Region.
The Central Bohemian police force was established
in 1990 by separating from the National Security
Force Administration of the Capital City of Prague
and the Central Bohemian Region.

Case Reports
Over the New Year period in 2003/4, there was
public outrage concerning the murder and rape of
a thirteen-year-old girl from the Kladno area. The
girl was murdered on New Year’s Day on her way
home to Kmetiněves after visiting her friend living in
the neighbouring village of Hospozín. The murderer stabbed and raped the girl before dragging her
body to a nearby stream. The girl was found just
several hundred meters from the village she came
from. The Central Bohemian police conducted an
area-wide screening of possible offenders. This was
the first such measure in the history of Czech police
work. A team of Central Bohemian detectives and
detectives from the Police Presidium of the Czech
Republic worked on the case. The only trace was
a biological sample trapped beneath the nails of the
murdered girl. Based on the sample and the following autopsy, a profile of the murderer’s DNA was
built. Local inhabitants who decided to voluntarily
surrender their DNA samples were of major assistance to the detectives. Almost 700 samples were
taken, including from boys under the age of 15. One
of the latter samples, sample number 632, led the
detectives to the suspect. At the end of the investigation the murderer, who had not yet reached
15 years of age, was sentenced to institutional education.

1
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1/ Dron, který na zakázku Policie České republiky
vyvinuli specialisté z Vojenského technického
ústavu ve Kbelích. The Police of the Czech Republic
ordered specialists from the Military Technical
Institute in Kbely to develop and customize this
drone.
2/ Kontrola rekreačních objektů na Kladensku
s pomocí služebního psa. Checking holiday homes
in the Kladno area with a service dog.
3/ Policejní dron je vybaven šesti tichými rotory
a špičkovým kamerovým systémem s nočním
viděním a termovizí. Police drone is fitted with six
silent rotors and a state-of-the-art night- and thermovision camera.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
Počet obyvatel / Number of inhabitants xxx
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
2

míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.

3

K r ajské ředitelst ví
J ihočeského kr aje

Regionální specifika
Jihočeský kraj je jednou z nejvyhledávanějších turistických a rekreačních oblastí republiky. Jihočeský kraj tvoří sedm okresů: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice,
Strakonice a Tábor. Činnost Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje byla v roce 2010 oceněna
Národní cenou kvality – Excelentní organizace.

Kazuistika
Jihočeští policisté v minulosti vyřešili celou řadu
náročných či ojedinělých kauz. Například v březnu 2005 vyšetřovali jednu z nejtragičtějších dopravních nehod v novodobé historii policie, a to
havárii dvoupatrového zájezdového autobusu
poblíž obce Nažidla na Českokrumlovsku. Z celkového počtu 52 cestujících zde bohužel zahynulo
20 osob. Příčinou nehody byla nepřiměřená rych-

R egional P olice D irec tor ate
of the S outh B ohemian R egion

policie

lost, řidič byl proto obviněn z obecného ohrožení.
Soud mu vyměřil trest odnětí svobody na dobu
osmi let.
Jihočeští kriminalisté se mohou také pochlubit dopadením dvojice pachatelů loupežného přepadení, při němž byla odcizena druhá nejvyšší finanční
hotovost v novodobé historii policie, a to částka
zhruba 80 000 000 korun. Pachatelé stanuli před
soudem po téměř dvouletém usilovném pátrání
a potrestáni byli odnětím svobody na dobu deseti
let.
Dalším náročným případem bylo složité usvědčení pachatele, kterého novináři označovali jako
„bestiálního škrtiče“. Ten v letech 2003 a 2004 připravil v Českých Budějovicích o život dvě mladé
dívky. Kriminalisté jej dopadli a předali soudu,
který mu vyměřil trest odnětí svobody na doživotí.

Regional Specifics
The South Bohemian Region is one of the most
popular tourist and recreational areas in the country. The South Bohemian Region has seven districts: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův
Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice and Tábor. In
2010, the Regional Police Directorate of South Bohemian Region was awarded the National Quality
Prize - Excellent Organization for its police work.
Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Lannova 26, 370 74 České Budějovice
Rozloha kraje / Area of the region 10 057 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 637 000

Case Reports
In the past, the South Bohemian police have solved
many difficult and rare cases. For example, in March
2005 they investigated one of the most tragic traffic
accidents in modern police history after a doubledecker tour bus crashed close to village Nažidla in
Český Krumlov district. From the total number of
52 passengers, 20 people unfortunately died in the
accident, caused by high speed. The driver was
charged with the crime of reckless endangerment.

The court sentenced him to serve eight years in
prison.
South Bohemian detectives can also pride themselves on apprehending (in cooperation with
the Unit for the Detection of Organized Crime)
two suspects in an armed robbery during which
the second largest ever amount of money in modern police history was stolen – about 80,000,000
Czech crowns. After almost two years of painstaking search, the offenders were finally brought before a court and were duly sentenced to serve ten
years in prison.
Another hard case was the difficult conviction of an
offender nicknamed by the press as the “Strangler
Beast”. He took the lives of two young girls in České
Budějovice in 2003 and 2004. Detectives apprehended him and brought him before court, where
finally he was sentenced to life imprisonment.

1
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97

1/ Hlídková služba na Vltavě nedaleko zámku
Hluboká. Guard service at Vltava close to Hluboká
Castle.
2/ Nácvik zákroku zásahové jednotky proti
ozbrojenému pachateli. Intervention unit trains
how to tackle an armed offender.
3/ Dopravní policisté doprovázející kolonu při
návštěvě prezidenta republiky na hraničním
přechodu v Českých Velenicích. Traffic police
officers accompanying a convoy during the Czech
President’s visit to the border crossing in České
Velenice.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
2

míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.
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K r ajské ředitelst ví
P lzeňského kr aje

Regionální specifika
Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České
republiky. Tvoří ho sedm okresů: Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Klatovy, Domažlice a Tachov. Nejdelší hranici má na jihozápadě se
Spolkovou republikou Německo. Svou rozlohou je
Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice. Nachází se v něm 501 obcí. V podřízenosti
krajského ředitelství je zřízeno Městské ředitelství
policie Plzeň. V okresech Plzeň-jih a Plzeň-sever
působí společný územní odbor Plzeň-venkov.

koncentrovanou kyselinou sírovou. Útokem žíravinou jí způsobil život bezprostředně ohrožující
poranění zejména v oblasti obličeje a vnitřních
orgánů. Na základě intenzivního šetření a dokazování se podařilo plzeňským krajským kriminalistům ustanovit pachatele, tehdy osmatřicetiletého muže z Plzně, bývalého partnera poškozené.
Vrchní komisař ho obvinil ze spáchání pokusu
zvlášť závažného zločinu vraždy. Přestože se muž
k činu nikdy nepřiznal, krajský soud mu uložil výjimečný trest odnětí svobody.

Plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami. Dominantním přírodním fenoménem je pásmo pohraničních pohoří Šumava,
Český les a dále Plzeňská kotlina.

Velmi zajímavým případem se zabývali policisté
odhalující hospodářskou trestnou činnost. Přišli
na to, že od roku 2003 do roku 2010 se pětatřicetiletý muž opakovaně dopouštěl podvodů na
různých místech Švýcarska i České republiky. Od
cizince, se kterým se seznámil, postupně vylákal
částku přesahující 8 milionů korun. K tomu používal nejrůznější záminky, jako založení obchodní společnosti, koupě kiosku, benzínové čerpací
stanice, domu nebo úhrada nákladů souvisejících
s výpisy z katastru nemovitostí. Poškozenému
podvodník předkládal padělané a pozměněné listiny, které měly věrohodně potvrzovat nakládání
s finančními prostředky. Peníze ale pachatel použil pro vlastní potřebu. Muž své triky uplatnil i vůči
dalším obětem, zejména ženám. Nakonec takto
připravil jedenáct lidí o celkem 12 milionů korun.
Za to mu soud uložil sedm a půl roku odnětí svobody.

Mezi turisticky atraktivní cíle Plzeňského kraje patří samotná Plzeň, kde se nachází například jedno
z největších středověkých náměstí českých zemí –
náměstí Republiky, druhá největší synagoga v Evropě a také jediné muzeum na světě dochované
v původním středověkém právovárečném domě.

Kazuistika
Od druhé poloviny listopadu roku 2013 se kriminalisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
intenzivně zabývali neobvykle zákeřným případem, který se stal v Plzni. Pětadvacetiletou ženu
tam polil částečně maskovaný neznámý pachatel
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Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Rozloha kraje / Area of the region 7 561 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 575 123

Regional Specifics
The Plzeň Region is situated in the south-west part
of the Czech Republic. It has seven districts: PlzeňCity, Plzeň-South, Plzeň-North, Rokycany, Klatovy,
Domažlice and Tachov. Its longest border is in the
southwest with the Federal Republic of Germany.
The Plzeň Region is the third largest region in the
Czech Republic, with 501 municipalities. The Plzeň
Municipal Police Directorate is subordinate to the
Regional Directorate. The district department PlzeňCountry shares jurisdiction over the districts PlzeňSouth and Plzeň-North.
The Plzeň Region is characterized by the variety of
its natural landscapes. A dominant natural phenomenon is the band of border mountains – Šumava
and Český les, followed by the Plzeň Basin.
The city of Plzeň is one of the most attractive tourist destinations of the Plzeň Region, with one of the
largest medieval squares in the country, Náměstí
Republiky, the second largest synagogue in Europe
and the only museum in the world housed in an
original medieval brewery building.

Case Reports
Form mid-November 2013 detectives at the Regional Directorate of the Plzeň Region were intensively
investigating an extraordinarily malicious case which
happened within the city. A partly masked, unidentified offender threw concentrated sulfuric acid on

a 25-year-old woman. The acid attack caused her
immediately life-threatening injuries, especially on
her face and internal organs. Based on intensive
investigation and the collection of evidence, Plzeň
regional detectives managed to find the offender –
a 38-year-old man from Plzeň who was the victim’s
ex-boyfriend. The Chief Inspector charged him
with committing the grievous crime of attempted
murder. Despite never admitting guilt, the Regional
Court handed the accused an extraordinary prison
sentence.
Police officers investigating economic crimes once
became involved in a very interesting case. They
discovered that a 35-year-old man had been committing fraud in various places in Switzerland and
the Czech Republic from 2003 to 2010. Using various pretexts, such as founding a corporation, buying a kiosk, a petrol station, a house, payment of
costs related to obtaining abstracts from the Real
Estates Register, he managed to swindle an amount
of more than 8 million Czech crowns from a foreigner who came under his spell. The fraudster
presented his victim with falsified and altered documents which were supposed to evidence how he
had disposed of the funds he had been given. The
reality was that the offender had used the money
for his own purposes. The man also tricked other
victims, primarily women. Ultimately, he stole
a total 12 million Czech crowns from eleven people.
The court sentenced him to serve seven and half
years in prison.

1

100
101

1/ Nácvik zákroku zásahové jednotky se zapojením
speciálně vycvičeného služebního psa. Intervention
unit trains alongside specially trained service dog.
2/ Takticko-lezecký výcvikový objekt pro Policii
České republiky. Tactical trainnig facility for Police
of the Czech Republic.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
Počet obyvatel / Number of inhabitants xxx
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.
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K r ajské ředitelst ví policie
K arlovarského kr aje

Regionální specifika
Kraj, který svou rozlohou patří k těm nejmenším,
tvoří tři okresy – Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.
Nachází se na západě České republiky a je proslulý především lázeňstvím. Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody,
z nichž nejznámější je jistě Mattoni.
V krajském městě se již více než půl století pořádá
na začátku července známý Mezinárodní filmový
festival. Mezi nejzajímavější místa v regionu se bezesporu řadí gotický hrad a zámek ze 14. století
Bečov nad Teplou. Oblíbený je i Loket nad Ohří
či lázeňská města – Františkovy Lázně, Mariánské
Lázně nebo Jáchymov.
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je unikátní krajinný celek s množstvím přírodně hodnotných lokalit. Mezi nejcennější lokality patří soubor

R egional P olice D irec tor ate
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rašelinišť u Kladské, hadcový hřbet u Pramenů
a rašeliniště a slatiniště s vývěry minerálních vod
a plynů Soos na Chebsku.

Kazuistika
Kriminalita se však nevyhýbá ani tomuto lázeňskému kraji. Dne 9. března 1994 sedmadvacetiletý
pachatel po domluvě s další osobou vylákal šestašedesátiletého muže do rodinného domu pod
smyšlenou záminkou směny více než dvou set tisíc německých marek, kterou měl provést údajný
známý. Když se starší muž dostavil s finančními
prostředky, místo směny byl zákeřně zavražděn.
Vrah svou oběť následně ukryl ve sklepě domu do
jímky na vodu, kde bylo tělo nalezeno až v únoru
2014 pod asi metrovou vrstvou betonu a kovovou
deskou. Chybělo deset dní, aby vražda byla po
dvaceti letech promlčena. Nakonec byl vrah odsouzen k dvanáctiletému trestu odnětí svobody.

Regional Specifics
This is one of the smallest regions, and has just
three districts: Karlovy Vary, Sokolov and Cheb. It
is situated in the western part of the Czech Republic and is famous thanks primarily to its spa towns.
The region is rich in curative springs and natural
mineral water – the best known undoubtedly being
Mattoni.

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Rozloha kraje / Area of the region 3 314 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 299 293

For more than a half century now, the famous International Film Festival has been hosted by the
regional capital at the beginning of July each year.
The most interesting site in the region is certainly
the Gothic castle Bečov nad Teplou, dating from
the 14th century. Loket nad Ohří and spa towns such
as Františkovy Lázně, Mariánské Lázně and Jáchymov are also favourite tourist destinations.
The protected landscape area Slavkovský les is
a unique assemblage of landscape habitats with
many highly-prized natural locations. The most valuable locations are the moorlands at Kladská, the

serpentine rocks at Prameny and the moorlands
and fens with mineral water and gas seeps in the
Soos National Nature Reserve in Cheb District.

Case Reports
Even in this spa region crime is never far away. On
the ninth day of March 1994, a 27-year-old man
made an agreement with another person to lure
the victim, a 66-year-old man, to a private detached
address under the pretext of exchanging more than
two hundred thousand German marks, a transaction which was to be conducted by the alleged
friend. When the old man arrived with the money,
instead of exchanging the cash he was treacherously murdered. The murderer hid the victim’s
body down in his cellar in a cistern, where it was
not found until February 2014, about one metre under layers of concrete and metal sheeting. Just ten
days later and the murder would have been timebarred after the statutory twenty years. Ultimately,
the murderer was sentenced to serve twelve years
in prison.
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1/ Ověřování totožnosti na lázeňské kolonádě
v Karlových Varech. Identity check at the spa
colonnade in Karlovy Vary.
2/ Hlídka zajišťující veřejný pořádek v průběhu
motokrosových závodů v Lokti. Guard ensuring
public order at a motocross competition in Loket.
3/ Spolupráce českých a německých policistů na
vodní nádrži Jesenice. Cooperation between Czech
and German police officers at the Jesenice Reservoir.
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
2

míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.
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K r ajské ředitelst ví
Ú steckého kr aje

Regionální specifika
Ústecký kraj ze severní strany vymezuje 294 km
dlouhá státní hranice s německou spolkovou zemí
Sasko, kterou tvoří z větší části hřeben Krušných
hor. Kraj sestává ze sedmi okresů: Ústí nad Labem, Litoměřice, Děčín, Most, Teplice, Chomutov
a Louny.
Nejdůležitějším chráněným územím je Národní
park České Švýcarsko. V tomto kraji se daří jak
zemědělství, tak chemickému průmyslu. Významnou roli zde však má těžký průmysl, a to zejména
kvůli vydatným ložiskům hnědého uhlí. Důležitou
tepnou lodní dopravy je řeka Labe, která Českou
republiku spojuje se Severním mořem.
Významným bezpečnostním rizikem v tomto regionu je integrování sociálně vyloučených a nepřizpůsobivých občanů do malých lokalit a zvýšená
imigrace těchto osob. Lze také předpokládat, že
budou pokračovat toky nelegálních migrantů ze
subsaharských států a Sýrie směřující přes území
kraje do Spolkové republiky Německo.
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Kazuistika
K nejotřesnějším případům, které se staly na severu Čech, se bezesporu řadí případ Stanislava J. Ten
žil v 90. letech se svou družkou Helenou H., která
při rozvodu nechala svému bývalému manželovi
dům v Krupce. Stanislav J. jí to vytýkal, protože
o dům sám stál. Žena se mezi řečí vyslovila, že to
by musel jejího manžela zabít, aby dům získali.
Stanislavovi J. se nápad zalíbil. S komplicem muže
vylákal do auta a odvezl ho k rybníku na Teplicku,
kde ho ubil lopatou. Následně se do domu i s družkou a jejími dvěma dcerami přestěhoval. Dívky
Stanislav J. údajně zneužíval a štval proti nim jejich
matku. Když pak byla starší z dcer skoro plnoletá,
začala si na dům dělat nárok a prohlašovala, že
Stanislava J. z domu vyhodí. Ten jí proto za živa
hodil do nepoužívané studny nedaleko domu, kde
zahynula. Jejím jménem pak napsal matce dopis,
že odešla a už se nevrátí. V dubnu 1997 našli rybáři
tělo zavražděného exmanžela Heleny H. Tělo její
dcery objevily ve studni o měsíc později děti.

Regional Specifics
The Ústí Region is bordered in the north by a 294
km long state border with the German federal state
of Saxony, a major part of which is formed by the
ridge of the Krušné Mountains. There are seven
districts in this region: Ústí nad Labem, Litoměřice,
Děčín, Most, Teplice, Chomutov and Louny.

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
Rozloha kraje / Area of the region 5 335 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 836 134

The most significant protected area is the National Park Bohemian Switzerland. Across the region
both agriculture and the chemical industry are significant parts of the economy. Heavy industry also
plays an important role in the region, largely due
to the large deposits of brown coal. An important
shipping route is the river Elbe, connecting Czech
republic with the North Sea.
One major security risk in this region is the problem
of integrating a socially excluded population and
citizens unwilling to adapt to social norms into small
locations, as well as the increased immigration
of these people. We can also suppose that flows of
illegal migrants from Sub-Saharan countries and
Syria will also continue to make their way through
the region to Germany, their usual destination.

Case Reports
One of the most unsettling cases to have happened
in the north of Bohemia is no doubt the Stanislav J.
case. In the 1990s, he lived with his partner Helena
H., who had left a house in Krupka to her ex-husband following a divorce. Stanislav J. reprimanded
her for giving up the property he wanted to have it
instead. The woman explained that if he wanted to
get the house he would have to kill her ex-husband.
Stanislav J. liked the idea. With an accomplice, they
lured the man into their car and took him to a lake
in Teplice district where Stanislav J. beat him to
death with a spade. Then he moved into the house
with his partner and her two daughters. Stanislav J.
was allegedly abusing the girls and yet was able to
turn their mother against them. When the older
daughter was almost eighteen, she started to claim
the house as her own, saying she would kick Stanislav J. out. He accordingly threw her alive into a disused well close to the house, where she later died.
He then wrote a letter in her name to her mother,
saying that she had left home and would never
come back. In April 1997, fishermen found the body
of Helena H.´s ex-husband. Children found the body
of her daughter in the well one month later.
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1/ Mobilní operační středisko osvědčuje
například při kontrolách provozu na pozemních
komunikacích. The mobile operations centre is
invaluable for road traffic control, for example.
2/ Mobilní operační středisko je vybaveno
stožárem se dvěma kamerami a kanceláří
s multifunkčním zařízením. The mobile operations
centre is fitted with a mast with two cameras and an
office with a multi-functional equipment.
3/ Pásový přepravník se využívá hlavně
k přesunu větší techniky na těžko dostupná místa.
Transporting large equipment to hard-to-access
locations is the job of the continuous track vehicle.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
Počet obyvatel / Number of inhabitants xxx
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
3

míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.

2

K r ajské ředitelst ví
L ibereckého kr aje

Regionální specifika
Kraj leží na severu Čech a tvoří ho čtyři okresy:
Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Po Praze je druhým územně nejmenším krajem
republiky. Liberecký kraj sousedí se Spolkovou republikou Německo a Polskem, což také ovlivňuje
bezpečnostní situaci. Policie se zde potýká s velkou migrací osob (pachatelů i poškozených).
Kraj je bohatý na turistický ruch. Nachází se zde
například Krkonošský národní park nebo Český
ráj, nejstarší chráněná krajinná oblast v České republice, vyhlášená již roku 1955. Při 50. výročí mu
byl udělen status geopark UNESCO. Chráněnou
krajinnou oblastí jsou také Jizerské hory. Z turistických oblastí je velmi oblíbené například Máchovo jezero, jehož romantické okolí láká návštěvníky
odnepaměti. Status národní kulturní památky má
v kraji celkem jedenáct objektů. Jedná se například o hrady Bezděz a Grabštejn, hrad a zámek
Frýdlant nebo zámek Sychrov. Velmi známou ikonou kraje je vysílač a hotel Ještěd.

R egional P olice D irec tor ate
of the L iberec R egion

policie

Kazuistika
K 7. srpnu 2011 se datuje případ, který byl celorepublikově mediálně sledovaný a nejspíš se navždy
zapíše do historie kriminalistiky jako tzv. „mačetový útok“. Odpoledne zmíněného dne vběhla
skupina pěti útočníků ozbrojených mačetami
a obušky do jednoho z novoborských barů. Uvnitř
pak velmi brutálně napadla tři hosty a pak utekla. Ještě týž den se policistům podařilo zadržet
jednoho z útočníků, sedmatřicetiletého muže,
a obvinit ho ze zločinu těžkého ublížení na zdraví
a výtržnictví. Ze stejných trestných činů obvinili
i dalšího, teprve patnáctiletého mladíka, kterého
policisté zadrželi následující den. Po dalších třech
útočnících policisté vyhlásili pátrání a zadrželi je
dodatečně.
Soudní přelíčení probíhalo s vyloučením veřejnosti a za přísných bezpečnostních opatření. Nejvyšší
soud potvrdil mačetovým útočníkům tresty v rozmezí 5 až 17,5 roku vězení. A motiv běsnění? Útočníci se chtěli pomstít servírce, která po dvou z nich
požadovala občanské průkazy poté, co vyhráli
několik set korun na výherních automatech. Ženy
se zastali i dva z návštěvníků baru. Jeden z nich,
třiatřicetiletý muž, utrpěl nejzávažnější zranění.
Po útoku mačetou mu museli lékaři část lebky nahradit platinovou destičkou.

Regional Specifics
The region is in the north of Bohemia and consists
of four districts: Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad
Nisou and Semily. It is the second smallest region
in the country, after Prague. The Liberec Region
neighbours the Federal Republic of Germany and
Poland, and this has an impact on the security situation. The local police have to deal with a large migration of people (both offenders and victims).
Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec
Rozloha kraje / Area of the region 3 163 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 438 851

There are many attractive tourist destinations in the
region, including the oldest protected landscape
area in the Czech Republic – Bohemian Paradise,
established in 1955 or Krkonoše National Park. It
was awarded the status of a UNESCO Geopark to
mark its 50th anniversary.
The Jizera Mountains is also protected landscape
area. Another much frequented tourist area is Lake
Mácha, whose romantic natural surroundings have
been attracting visitors since time immemorial.
Eleven buildings in the region enjoy the status of
National Cultural Monument, for instance the castles Bezděz, Grabštejn, Frýdlant and Sychrov. A famous icon of the region is the TV tower and hotel
on Ještěd.

Case Reports
One case that engulfed the national media and
which will probably always be known in the annals of crime as the “machete attack” happened on
7 August 2011. That day in the afternoon, a group
of five attackers armed with machetes and clubs
ran into a bar in Nové Bory. Inside, they brutally
attacked three guests and then ran away. On the
same day, police apprehended one of the attackers,
a 37-year-old man, and charged him with grievous
bodily harm and disorderly conduct. They charged
another attacker, a boy of only 15 who was arrested
on the next day, for the same crime. The police put
the other three attackers on a list of wanted persons
and apprehended them later.
The court hearing was held in camera and under
strict security measures. The Supreme Court upheld the sentences for the machete attackers of 5 to
17 ½ years in prison. And what was the motive for
such rage? The attackers wanted to retaliate against
a waitress who demanded identity cards from two
of them after they had won several hundred Czech
crowns on slot machines. Two guests in the bar had
stood up for the woman. One of them, a 33-yearold man suffered the most grievous injury: after the
machete attack doctors had to replace part of his
skull with a Platinum platelet.
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1/ Dopravní kontrola na předměstí Liberce. Traffic
control in Liberec suburb.
2/ Toxiteam úspěšně zabraňuje přísunu drog
z Polska na český trh. Officers from the so-called
“Toxi-team” successfully prevent drugs entering
the Czech market from Poland.
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.
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K r ajské ředitelst ví policie
K r álovéhr adeckého kr aje

Regionální specifika
Správním centrem Královéhradeckého kraje je
Hradec Králové. Kraj je tvořen pěti okresy – Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou
a Trutnov. Charakteristickým rysem tohoto územního celku je velké množství středních a menších
měst a obcí, jejichž struktura je značně nerovnoměrná a rozdrobená.

Kazuistika
Na jaře roku 2003 objasnili východočeští kriminalisté případ sériových vrahů manželů Stodolových, kteří v letech 2001 a 2002 zavraždili a oloupili 8 osob důchodového věku. Celkem se dopustili
17 závažných trestných činů, za které byli oba odsouzeni na doživotí. Jedná se o vrahy s nejvyšším
počtem obětí v historii České republiky.

Královéhradecký kraj vyplňuje území severovýchodních Čech. Sever a východ kraje je hornatý
(Krkonoše, Broumovská vrchovina, Orlické hory),
směrem k jihozápadu se krajina postupně snižuje
do Polabské nížiny. Krkonoše jsou naším turisticky nejnavštěvovanějším pohořím. V roce 1992 byly
vyhlášeny za národní park a zařazeny do světové
sítě biosférických rezervací.

Dalším veřejností velmi sledovaným případem byla
kauza tzv. heparinového vraha, bývalého ošetřovatele anesteziologicko-resuscitačního oddělení
nemocnice v Havlíčkově Brodě Petra Z., kterého
v prosinci 2006 zadrželi východočeští kriminalisté a postupně ho obvinili ze série vražd pacientů.
Vyšetřování prokázalo, že od května do září téhož
roku svévolně podával svým obětem heparin, medikament ovlivňující srážlivost krve, a záměrně
jim tak způsoboval závažné zdravotní komplikace.
Krajský soud v Hradci Králové ho za 7 dokonaných vražd a 10 vražd ve stadiu pokusu poslal do
vězení na doživotí.

V Královéhradeckém kraji jsou i dvě chráněné krajinné oblasti - Broumovsko a Orlické hory.
Nacházejí se zde také lázeňská centra, která náleží
k význačným lázeňským místům v České republice
– Janské Lázně, Lázně Bělohrad, Velichovky.
Přeshraniční spolupráci měst a obcí z okresů Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou zaštiťuje
sdružení Euroregion Glacensis.

V pozadí by neměla zůstat ani práce kriminalistů vyšetřujících hospodářské delikty. Právě ti v roce 2013
obvinili náchodského podnikatele Alexandra D.,
který od roku 2006 do roku 2012 podvedl 170 lidí
s celkovou výší škody 273 milionů korun. Vylákal
od nich různě velké finanční částky pod příslibem
jejich zhodnocení 25 až 45 procent ročně. Soud ho
poslal na devět let do vězení. Trestní spis obsahuje
73 svazků, což čítá 25 500 stran.

R egional P olice D irec tor ate
of the H r adec K r álové R egion

Regional Specifics
The administrative centre of the Hradec Králové
Region is the city of Hradec Králové. The region
has 5 districts: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou and Trutnov. A specific feature of
this region is a large number of medium- and smallsized towns and villages, the distribution of which is
quite disproportionate and scattered.

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Rozloha kraje / Area of the region 4 758 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 551 590

The Hradec Králové Region is situated in north-east
Bohemia. The northern and eastern parts of the region are mountainous: Krkonoše Mountains, Broumov Uplands and the Eagle Mountains. Travelling
southwest, the landscape gradually descends to the
lowlands of Polabí along the Elbe. The Krkonoše
are the most attractive mountains for tourists in this
country. In 1992 the range was declared a national park and the Krkonoše were accepted into the
world’s network of biosphere reserves.
In the Hradec Králové Region are also two protected landscape areas: the Broumov Uplands and
Eagle Mountains.

Case Reports
In spring 2003, detectives from Eastern Bohemia
solved the case of serial killers hausband and wife
Stodola, a married couple who murdered and
robbed 8 pensioners in 2001 and 2002. They committed a total 17 serious crimes for which they were
both sentenced to life imprisonment. These two
murderers hold the record for the greatest number
of victims in the history of the Czech Republic.
Another high-profile case was that of the “heparin
murderer”, an ex-nurse in the anaesthesiology and
resuscitation department at Havlíčkův Brod Hospital, Petr Z., who was arrested by Eastern Bohemian detectives in December 2006 and gradually
charged with murdering a series of patients. It was
proved during the investigation that, from May
to September that year, he had been deliberately
administering to his victims heparin, a medicine
affecting blood coagulation, intentionally causing
them serious health problems. The Regional Court
in Hradec Králové sentenced him to life imprisonment for 7 completed and 10 attempted murders.
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1/ Hlídková služba na řece Labi. Guard service on
the River Elbe.
2/ V těžko dostupných terénech se osvědčuje
speciálně vybavená čtyřkolka Gladiator X8 EPS
s adaptéry pro přeměnu na sněžný skútr. In hardto-access terrain nothing beats the specially fitted

There are also spa centres such as Janské Lázně,
Lázně Bělohrad and Velichovky that are regarded
as among the nation’s more important spa towns.
The association Euroregion Glacensis provides for
cross-border cooperation between Poland and
the towns and villages from the districts Trutnov,
Náchod and Rychnov nad Kněžnou.

The work of detectives in investigating economic
crimes is also worth mentioning. In 2013, they
charged Alexandr D., a businessman from Náchod,
for defrauding 170 people from 2006 to 2012 and
causing a total loss of 273 million Czech crowns.
The man conned huge sums from clients promising
them that he could make a return on their cash of
between 25-45% per annum. He was sentenced to
serve nine years in prison. The criminal file consists
of 73 volumes and a total of 25,500 pages.

Gladiator X8 EPS quad bike, with adapters for
transformation into a snow scooter.
3/ Policejní odstřelovač zaměřuje cíl. Police sniper
aims at a target.
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
3

míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.
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K r ajské ředitelst ví policie
Pardubického kr aje

Regionální specifika
Pardubický kraj tvoří čtyři okresy: Pardubice,
Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Leží na pomezí
Čech a Moravy a má 451 obcí. Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje vzniklo 1. ledna 2010
po rozdělení Krajského ředitelství policie Východočeského kraje na Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje a Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje.
Samotné krajské město má velice výhodnou polohu v dopravní infrastruktuře Evropy, neboť tudy
prochází významný železniční koridor spojující
Berlín a Vídeň, dálnice D11 a je zde mezinárodní
letiště.
Pardubice jsou spojovány s významným dostihem
Velká pardubická, pardubickým perníkem, motocyklovými závody Zlatá přilba a s extraligovým
hokejem.
Turistům nabízí tento region například renesanční
zámek v Litomyšli, zapsaný v seznamu kulturního
dědictví UNESCO. Za návštěvu určitě stojí i zříceniny v podhůří Železných a Orlických hor. Milovníci přírody mohou navštívit několik turisticky
zajímavých oblastí – Železné hory, Žďárské vrchy,
Orlické hory, Polabí nebo masiv Kralického Sněžníku.

R egional P olice D irec tor ate
of the Pardubice R egion

Kazuistika
Snad nejzávažnější a nejsmutnější zločin v historii
Pardubického kraje se odehrál v září 2011. V jednom z domů v obci Široký Důl na Svitavsku kriminalisté nalezli čtyři mrtvé děti. Nejmladší dvouměsíční holčička byla ještě v kočárku, další dvě
dívky ve věku 2 a 4 roky a chlapec ve věku 8 let
byli nalezeni v různých částech domu. Na místě se
nacházela i jejich zraněná matka, která se pokusila
o sebevraždu, ale spíše demonstrativní, a nebyla
v bezprostředním ohrožení života.
Při důkladném ohledání místa činu bylo zajištěno
velké množství stop. Po jejich vyhodnocení policisté jednoznačně prokázali, že se na místě činu
v době jeho spáchání nacházela pouze matka dětí,
šestatřicetiletá Romana Z. Matka byla obviněna
pro zvlášť závažný zločin čtyřnásobné vraždy
svých vlastních dětí. Tři nejmladší děti zemřely na
následky mnohočetných bodnořezných poranění
na různých částech těla, nejstarší chlapec byl zadušen.
Matka se v průběhu přípravného i soudního řízení k činu nedoznala, hájila se ztrátou paměti. Ze
závěru znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie, však jednoznačně vyplynula odpovědnost matky za spáchaný zločin, jelikož žádnou poruchou netrpěla
a ztrátu paměti pouze předstírala.
V květnu 2012 Krajský soud v Hradci Králové matku uznal vinnou a odsoudil ji na doživotí. Po vyhlášení rozsudku žena zkolabovala. Odvolací Vrchní
soud v Praze trest pro vražedkyni potvrdil.

Regional Specifics
The Pardubice Region consists of four districts:
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí and Svitavy.
It is situated on the border between Bohemia and
Moravia and comprises 451 municipalities. The Regional Police Directorate of the Pardubice Region
were established on 1 January 2010 after dividing
the Regional Police Directorate of the East Bohemian Region into the Regional Police Directorate
of the Hradec Králové Region and Regional Police
Directorate of the Pardubice Region.
Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Rozloha kraje / Area of the region 4 519 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 516 149

The regional capital enjoys a very favourable location within the European transport infrastructure:
the D11 motorway and an important rail corridor
connecting Berlin and Vienna pass through the city.
Pardubice also has its own international airport.
Pardubice is famous for the Velká pardubická, the
cross-country steeplechase, gingerbread, Zlatá přilba
motorcycle race and extra-league ice hockey. The
Renaissance castle in Litomyšl is on the UNESCO
cultural heritage list and is a great tourist attraction
for the region. Ruins in the foothills of the Iron and
Eagle Mountains are also well worth visiting. Nature
lovers can visit several areas popular with hikers –
the Iron Mountains, Žďár Highlands, Eagle Mountains, the Polabí Plain or the Sněžník Mountains.

Case Reports
Perhaps the most serious and saddest crime in the
history of the Pardubice Region happened in September 2011. In one house in the village of Široký
Důl in the Svitavy area, detectives found four dead

children. The youngest, a two-month-old girl, was
still in her pram; the other two girls aged 2 and 4
and a boy aged 8 were found in different parts of
the house. Their injured mother was found at the
crime scene. She had attempted to commit suicide,
although the attempt was perhaps more for effect,
since her life was not threatened.
A thorough search of the crime scene yielded many
traces of evidence. After a lengthy assessment, the
police proved without any doubt that the only person at the crime scene when the crime was committed was the children’s mother, 36-year-old Romana Z. The mother was charged for the grievous
quadruple murder of her own children. The three
youngest children died as a result of multiple stab
wounds on different parts of their bodies, the oldest boy was smothered.
In the lead up to and during court proceedings,
the mother did not plead guilty to the crime, and
instead defended herself by stating that she had
no memory of the incident. The conclusion of an
expert psychiatric and psychological report was
clear: the mother was responsible for the committed crime, had not and was not now suffering any
psychiatric disorder and that and the memory loss
was feigned.
In May 2012, the Regional Court in Hradec Králové
found the mother guilty and sentenced her to life
imprisonment. After the verdict was announced,
the woman collapsed. The High Court of Appeal in
Prague upheld the life sentence for the murderer.
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1/ Zásahová jednotka je vybavena speciálními
oděvními součástkami, například maskovacími
obleky pro zásahy v zimním období.
The intervention unit is equipped with special
clothing, such as camouflage gear for interventions
in winter.
2/ Příslušníci cizinecké policie hlídkují na nádraží
v České Třebové. Foreign police officers on duty
at the railway station in Česká Třebová.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
Počet obyvatel / Number of inhabitants xxx
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.
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K r ajské ředitelst ví policie
J ihomor avského kr aje

Regionální specifika
Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem
a Slovenskem. Tvoří ho sedm okresů: Brno-město,
Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov
a Znojmo. V podřízenosti krajského ředitelství je
zřízeno Městské ředitelství policie Brno.
Výhodou kraje je vynikající dopravní dostupnost
a strategická poloha na křižovatce transevropských
silničních a železničních dálkových tras, které jsou
důležitými tepnami spojujícími západní Evropu
s východní, severní a jižní. Svým návštěvníkům jižní
Morava nabízí rozmanitou škálu kulturních, přírodních i technických památek. Památkou UNESCO
je mimo jiné Lednicko-valtický areál, nazývaný Zahrada Evropy.
Metropolí kraje je Brno, do kterého mnoho lidí dojíždí za studiem, prací nebo zábavou. Město se řadí
mezi velké průmyslové aglomerace, je střediskem
podnikatelských aktivit a obchodním, kulturním,
turistickým i společenským centrem regionu. Brno
je také sídlem Nejvyššího a Ústavního soudu České
republiky či Nejvyššího státního zastupitelství České republiky.

R egional P olice D irec tor ate
of the S outh M or avian R egion

Kazuistika
Nezapomenutelný pro policii i veřejnost byl případ týrání dvou malých chlapců, které bylo odhaleno v roce 2007 v Kuřimi. Děti týraly vedle jejich
matky i další osoby. Viníci byli pravomocně odsouzeni k trestu odnětí svobody na pět až deset let.
Případ, který šokoval i zkušené kriminalisty, se
odehrál v květnu 2013 v Brně – Ivanovicích. Američan Kevin Dahlgren tam zavraždil čtyřčlennou
rodinu svých příbuzných. Hrůzný skutek se ještě
pokusil zamaskovat založením ohně a poté z místa činu uprchl. Díky rychlé a profesionální práci
jihomoravských kriminalistů a mezinárodní justiční spolupráci se jej do 24 hodin podařilo zadržet
pracovníky FBI na letišti ve Washingtonu.
Úspěchem české diplomacie a oceněním kvalitní
práce českých kriminalistů bylo zdárné ukončení
extradičního řízení vedeného před americkým
soudem. Obviněný byl vůbec první občan USA
vydaný k trestnímu stíhání do České republiky.
Brněnský krajský soud ho v červnu 2016 nepravomocně odsoudil k trestu odnětí svobody na doživotí.

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Kounicova 24, 611 32 Brno
Rozloha kraje / Area of the region 7 195 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 1 172 853

Regional Specifics
The South Moravian Region is situated in the
south-east part of the Czech Republic, on the border with Austria and Slovakia. It has seven districts:
Brno-city, Brno–country, Blansko, Břeclav, Hodonín,
Vyškov and Znojmo. The Municipal Police Directorate in Brno were established as subordinate to the
Regional Directorate.

Case Reports
One case which both police and public have never
been able to forget was the 2007 case in which the
torture of two little boys was revealed by chance
in Kuřim. The children suffered at the hands of
their mother and others. The offenders were finally
sentenced to serve between five and ten years in
prison.

The region benefits from its excellent transport
accessibility and strategic location on the intersection of trans-European long-distance road and rail
routes, which are important connections between
the east and west as well as the north and south
of Europe. To its visitors, South Moravia offers up
a diverse range of cultural, natural and technical
monuments. The Lednice-Valtice Cultural Landscape, sometimes called the Garden of Europe, is
on the UNESCO World Heritage List.

Another case which shocked even experienced detectives happened in Brno-Ivanovice in May 2013.
Kevin Dahlgren, a US citizen, murdered four members of a family to whom he was related. He also
tried to mask the terrible crime by setting fire to the
home before fleeing the scene. Thanks to the fast
and professional work of South Moravian detectives and international law enforcement cooperation, he was apprehended by the FBI at the airport
in Washington D.C. within 24 hours.

The capital of the region is Brno. Many people commute here for work, to study or for entertainment.
The city is one of the country’s largest centres of
industry; it is also a centre of business activities and
the principal commercial, cultural, tourist and social
centre of the region. Brno is home to the Supreme
Court and the Constitutional Court of the Czech
Republic, as well as the Supreme Prosecutor´s Office of the Czech Republic.

Owing to the success of Czech diplomacy and appreciation of the good work by detectives, the extradition procedure proved a success: the accused
was the first U.S. citizen ever extradited for criminal
prosecution to the Czech Republic. In June 2016,
the Regional Court in Brno sentenced him to life
imprisonment. The verdict has been appealed.
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1/ Příslušníci cizinecké policie mají k dispozici
pátrací dron, který jim usnadňuje její práci na
hranici s Rakouskem a Slovenskem. Foreign police
officers can call upon a search drone to make their
work on the border with Austria and Slovakia easier.
2/ Mezinárodní policejní mistrovství České
republiky v jezdectví. International police riding
championships of the Czech Republic.
3/ Ukázka motocyklů Honda ST 1300
Pan-European v policejním provedení na
mistrovství světa silničních motocyklů Moto GP
v Brně. Motorcycle display of the police version
of the Honda ST 1300 Pan-European at the Moto
GP Road Racing World Championship Grand Prix
in Brno.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
Počet obyvatel / Number of inhabitants xxx
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
2

míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.

3

K r ajské ředitelst ví
kr aje V ysočina

Regionální specifika
Kraj tvoří pět okresů: Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Pro Vysočinu
jsou charakteristické malé obce nepříliš vzdálené
od místního centra, jímž bývá malé město se třemi
až deseti tisíci obyvatel. Pouze ve čtyřech městech
z celkového počtu 34 měst, žije více než dvacet tisíc obyvatel.
Mezi další specifika Vysočiny lze označit tři památky zařazené na seznam UNESCO – historické centrum Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, Židovské
město a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.
Na území kraje se nachází Jaderná elektrárna Dukovany, v níž je dislokovaná jednotka pro její ochranu.
Vysočinou prochází dálnice D1, hlavní dopravní
tepna České republiky, která Vysočinu protíná
v délce 92,5 kilometrů.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se sídlem
v Jihlavě vzniklo jako samostatné krajské ředitelství dnem 1. ledna 2010.

R egional P olice D irec tor ate
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Kazuistika
Nejzávažnější případ, který vyvolal silné emoce
a rozpoutal debaty týkající se posuzování stavu
duševně nemocných osob, rozhodování o ambulantní nebo ústavní péči o tyto osoby a nutnosti
legislativních změn v této oblasti, se stal 14. října
2014 ve Žďáru nad Sázavou. Na střední škole zaútočila na studenty nebezpečná pachatelka ozbrojená vojenským nožem. Šestnáctiletý mladík na
následky bodného poranění na místě zemřel, když
se zastal spolužačky. Dvě studentky a policejního
vyjednavače pachatelka zranila, přičemž jednu ze
zraněných studentek držela jako rukojmí. Za toto
rukojmí se vyměnil policejní vyjednavač a následně pachatelku zadržela zásahová jednotka. Žena
byla obviněna z vraždy a braní rukojmí. Znalci vražedkyni označili za nepříčetnou a její trestní stíhání bylo zastaveno. Žena byla umístěna do detenčního ústavu. Šestnáctiletý chlapec byl za záchranu
života své spolužačky in memoriam vyznamenán
prezidentem republiky medailí Za zásluhy.
V roce 2012 kriminalisté na Vysočině provedli
plošný genetický screening při vyšetřování dvojnásobné vraždy. Mladý muž v Koněšíně na Třebíčsku zavraždil prarodiče své přítelkyně. Oba
seniory brutálním způsobem ubodal. Vyšetřování
bylo velice složité a kriminalisté pachatele odhalili
právě díky tomu, že lidem z Koněšína a okolí odebrali stovky vzorků DNA. Vrah byl pravomocně
odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 21 let.

Regional Specifics
The region consists of five districts: Jihlava, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod and Pelhřimov.
Vysočina is characterized by small villages not too
distant from the local centre – usually a small town
of three to ten thousand people. There are only
4 towns out of 34 in the region with more than twenty thousand people.

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
Rozloha kraje / Area of the region 6 796 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 509 895

Vysočina has other specific features, such as its
three historical sights on the UNESCO list – the Historic Centre of Telč, Pilgrimage Church of St. John
of Nepomuk in Zelená Hora at Žďár nad Sázavou
and the Jewish Quarter and St. Procopius’ Basilica
in Třebíč.
Dukovany Nuclear Power Station is also in the region, with its own specially attached unit for nuclear
power station protection.
The main transport route of the Czech Republic, the D1 motorway, passes for 92.5 km through
Vysočina.
The Regional Police Directorate of the Vysočina
Region, seated in Jihlava, was established as an autonomous regional Directorate on 1 January 2010.

Case Reports
The most serious case in the region and one which
stirred strong emotions and discussions concerning how assessments of mentally ill people are con-

ducted, as well as decision-making on the suitability
of institutional or community care for such persons
and the necessity of legislative changes in this area,
happened on 14 October 2014 in Žďár nad Sázavou.
A dangerous female offender armed with an army
knife entered a secondary school and attacked students. A sixteen-year-old boy tried to protect his
classmate and was stabbed, dying on the spot. The
offender injured two more students and a police
negotiator. She took one of the injured students as
a hostage. A police negotiator was taken hostage
in exchange for the student after which the offender was apprehended by an intervention unit.
The woman was charged for murder and hostagetaking. Experts recognized that the murderer was
deranged and the criminal prosecution against her
was suspended. The woman was put into a secure
institution. The sixteen-year-old boy was awarded
a Medal of Merit by the President of the Republic to
commemorate saving the life of his classmate.
In 2012, detectives in Vysočina carried out acrossthe-board genetic screening as part of a doublemurder investigation. A young man in Koněšín in
Třebíč district murdered the grandparents of his
girl-friend. He brutally stabbed both old people to
death. The investigation was very complicated and
detectives only identified the offender because they
had taken hundreds of DNA samples from people
from Koněšín and neighbouring areas. The murderer was ultimately sentenced to serve 21 years in
prison.
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1/ Dopravní policie disponuje speciální mobilní
technikou, díky které může kontrolovat dodržování
předepsané váhy kamionů kdekoli v terénu. Traffic
police have special mobile equipment enabling them
to check compliance with prescribed truck weights
anywhere in the field.
2/ Speciální zásahová jednotka zřízená na ochranu
jaderné elektrárny Dukovany je v neustálé
pohotovosti. The special intervention unit
established to protect Dukovany nuclear power
station is always on standby.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
Počet obyvatel / Number of inhabitants xxx
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.
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K r ajské ředitelst ví
Zlínského kr aje

Regionální specifika
Zlínský kraj tvoří čtyři okresy: Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Nachází se na východě
republiky, jeho východní okraj tvoří hranici se Slovenskou republikou.
Centrem Zlínského kraje je Zlín, město ležící v údolí
řeky Dřevnice na pomyslné hranici tří významných
rázovitých regionů – Slovácka, Valašska a Hané. Je
známý zejména svou funkcionalistickou architekturou, která město přetvářela do moderní podoby
především díky nejznámějšímu zlínskému rodákovi
Tomáši Baťovi.

Kazuistika
V oblasti kriminality patří Zlínský kraj k nejméně
zatíženým krajům. Přesto se zde vyskytly případy,
které z celorepublikového hlediska nemají obdoby. Jedním z nejznámějších je kauza „Metyl“. Tragédie si v letech 2012 a 2013 vyžádala téměř čtyři
desítky životů, další stovka lidí musela být ošetřena, to vše po požití pančovaného alkoholu. Po
více než ročním vyšetřování předali v listopadu
2013 zlínští policisté státnímu zástupci spis s obsahem 31 000 listů a s návrhem na podání obžaloby.
V květnu 2014 pak uložil Krajský soud v Brně třem
mužům doživotní tresty odnětí svobody za obec-
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né ohrožení. Policie České republiky spolu s dalšími orgány státní správy svým jednáním zabránila
ohrožení života a zdraví mnoha dalších lidí. Ze
znaleckého posudku v oboru toxikologie totiž vyplynulo, že množství jedovaté směsi mohlo zabít
až 158 tisíc obětí.
Mezi nejznámější obce z pohledu kriminalistiky
patří Vrbětice. V roce 2014 zde došlo k výbuchu
muničních skladů, při kterém zemřeli dva lidé. Policejní pyrotechnici prostor čistili více než půl druhého roku, než se dostali k samotnému epicentru.
Jejich tým ocenil Zlatým záchranářským křížem
také prezident republiky.
Další případ, který v České republice nemá obdoby, je tragédie, která se stala v únoru 2015
v Uherském Brodě. Osamělý střelec bezdůvodně
zastřelil osm lidí v místní restauraci, pak zbraň obrátil proti sobě. I když byli pozůstalí a rodiny obětí
v mimořádně těžké životní situaci, velmi pozitivně
hodnotili práci policistů z týmu pro psychologickou pomoc obětem trestných činů. Na základě
tohoto případu policie revidovala svou taktickou
přípravu a zdokonalila i svou výzbroj. Mimo jiné
byl navržen zdokonalený mechanismus předávání krizových informací v rámci integrovaného záchranného systému.

Regional Specifics
The Zlín Region consists of four districts: Zlín,
Uherské Hradiště, Kroměříž and Vsetín. It is situated in the east of the country and borders with the
Slovak Republic to the east.

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Rozloha kraje / Area of the region 3 963 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 585 261

The city of Zlín is the centre of the Zlín Region. It is
situated in the valley of the Dřevnice River, on the
notional boundary of three major distinctive regions: Slovácko, Valašsko and Haná. Zlín is famous
for its functionalist architecture which shaped the
city into its modern appearance, primarily thanks to
the most famous native of Zlín, Tomáš Baťa.

Case Reports
In terms of criminality, the Zlín Region has one of
the lowest crime rates in the country. Nonetheless,
cases unparalleled elsewhere have happened here.
One of the most famous was the “Methyl Case”. Almost forty lives were lost due to this tragedy in 2012
and 2013, and a hundred people had to be medically treated, all after consuming illegally distilled
alcohol. After more than a year of investigation, in
November 2013 Zlín police submitted a file numbering 31 thousand pages to the General Prosecutor with a motion to indict the accused, and in May
2014, the Regional Court in Brno sentenced three
men to life imprisonment for reckless endanger-

ment. The Police of the Czech Republic, together
with other government authorities, averted potentially endangerment through their actions. The
expert toxicology report showed that the quantity
of the poisonous mixture could have killed up to
158 thousand people.
Vrbětice is now one of the most famous villages in the
history of crime. In 2014, ammunition stores exploded and two people died in the blast. Police bomb
disposal experts were clearing the area for more
than one and a half year, before they reached the
epicentre. Their team was awarded the Gold Rescue
Cross by the President of the Czech Republic.
Another case, unparalleled in the Czech Republic,
is the tragedy that happened in February 2015 in
Uherský Brod. A lone shooter shot eight people in
a local restaurant, without reason, before turning
the gun against himself. Although the survivors and
families of the victims were left in an extremely traumatic situation, they highly appreciated the work of
police officers tasked with providing psychological
assistance to the victims of crime. One legacy of
the case has been the revision by the police of their
tactical preparations and improvements to their
firearms. Among other outcomes, a procedure for
crisis information exchange within the Integrated
Rescue System was devised.
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1/ Rojnice policistů při prohledávání okolí
muničního skladu ve Vrběticích. Line of policemen
searching the surroundings of the ammunition
warehouse in Vrbětice.
2/ Hlídka jízdní policie na mezinárodním rockovém
festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Mounted
police guard at the international rock festival Masters
of Rock in Vizovice.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
Počet obyvatel / Number of inhabitants xxx
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.
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K r ajské ředitelst ví policie
M or avskoslezského kr aje

Regionální specifika
Moravskoslezský kraj hraničí s Polskem a Slovenskem a tvoří ho šest okresů: Ostrava-město, Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Bruntál.
V podřízenosti krajského ředitelství je zřízeno
Městské ředitelství policie Ostrava. V krajské metropoli Ostravě žije téměř 300 tisíc obyvatel,
tj. zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Kraj je celostátním centrem hutní výroby, současně je zde soustředěna i těžba téměř celé produkce černého uhlí
České republiky. Vedle těchto tradičních odvětví
se v kraji dále prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků
a chemický a farmaceutický průmysl. Odvětvová
struktura Moravskoslezského kraje je spojena
také s vyšším podílem nezaměstnaných osob.
Z hlediska kriminality je pro kraj typický dlouhodobě vysoký podíl recidivistů na objasněné trestné činnosti, vysoký podíl násilné kriminality a divácké násilí.

Kazuistika
V únoru roku 2013 došlo k explozi v bytovém
domě ve Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku. Zemřelo šest osob, 11 osob bylo zraněno. Došlo k rozsáhlé destrukci domu. Kriminalisté celou

R egional P olice D irec tor ate
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událost důkladně prověřili a na základě dostatečného množství shromážděných důkazů věc pro
nepřípustnost trestního stíhání odložili. Zločinu
obecného ohrožení se totiž dopustil muž, který při
explozi zemřel.
V srpnu 2013 obvinili kriminalisté specializující se
na majetkovou trestnou činnost tři pachatele, kteří v teritoriích pěti krajských ředitelství provedli
krádeže vloupáním do rodinných domů. Policisté
jim prokázali 140 případů se škodou 3 miliony korun. Dva pachatelé byli odsouzeni k trestu odnětí
svobody na 6 let, třetí na 2,5 roku s podmíněným
odkladem.
Během roku 2014 obvinili kriminalisté specializující
se na vyšetřování nealkoholové toxikomanie šest
osob pro skutky, ke kterým došlo v průběhu let
2012 až 2014 na Novojičínsku. Jednalo se o případy
zneužití fentanylu obsaženého v tzv. transdermálních náplastech, které jsou lékaři předepisovány
pacientům trpícím nemocemi spojenými s velkými
bolestmi. Obviněni byli pacienti, kteří náplasti získali legálně, ale neoprávněně je prodávali lidem
užívajícím omamné a psychotropní látky a ti z nich
extrahovali účinnou látku fentanyl. V důsledku následné nitrožilní aplikace této látky došlo k několika úmrtím uživatelů.

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address 30. dubna 24, 728 99 Moravská Ostrava a Přívoz
Rozloha kraje / Area of the region 5 427,2 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 1 215 098

Regional Specifics
The Moravian-Silesian Region borders with Poland
and Slovakia and has six districts: Ostrava-city, Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín and Bruntál.
The Municipal Police Directorate in Ostrava were
established as subordinate to the Regional Directorate. In Ostrava, the region’s capital, live almost 300
thousand people, i.e. approximately one quarter
of the region’s population. The region is the Czech
Republic’s mining and metal-producing heartland
almost all the nation’s production of black coal is
concentrated here. Besides these traditional heavy
industries, the production and distribution of electricity, gas and water, the automotive industry, and
the chemical and pharmaceutical industries are all
flourishing in the region. The structure of the industrial sectors in the Moravian-Silesian Region is nonetheless connected with a higher unemployment rate.
In terms of crime, the region is typified by a longstanding high proportion of repeat offenders connected with previously solved crimes, a high percentage of violent crimes and hooliganism.

Case Reports
In February 2013, there was an explosion in an apartment building in Frenštát pod Radhoštěm in Nový
Jičín district. Six people died and eleven were injured. The building suffered extensive damage. De-

tectives investigated the tragedy and the evidence
was sufficient to conclude that the case should be
closed due to inadmissibility of any criminal prosecution: the crime of reckless endangerment was
committed by a man who himself had died in the
explosion.
In August 2013, detectives specializing in property
crimes charged three offenders for burglaries of
detached homes scattered across the jurisdictions
of five regional directorate. The police found evidence that they had committed 140 burglaries, stole
3 million Czech crowns’ worth of property. Two offenders were sentenced to 6 years in prison the
third was to serve 2 1/2 years, subject to a conditional suspension.
During 2014, detectives specializing in investigating non-alcohol drug addiction charged six people
with criminal acts committed from 2012 to 2014 in
Nový Jičín district. These involved cases of the misuse of fentanyl contained in so-called transdermal
patches prescribed by doctors to patients suffering
chronic pain. Police charged the patients who acquired the patches legally but resold them without
authorization to other people who went on to extract from the toxic and psychotropic substances
the active ingredient fentanyl. Several users died
due to subsequent intravenous injection of the substance.
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1/ Dopravní kontrola v blízkosti Třineckých
železáren. Traffic inspection close to Třinec
Ironworks.
2/ V Jeseníkách v zimním období usnadňuje výkon
služby sněžný skútr. Snow scooters make it easier
to perform police work in the Jeseníky Mountains
in winter.
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Adresa / Address xxx
Rozloha kraje / Area of the region xxx 2
Počet obyvatel / Number of inhabitants xxx
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1/ Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst. Policejní pyrotechnici provádějí také ohledání
míst.
2/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst.
Provádějí také ohledání míst.
3/ Policejní pyrotechnici provádějí také hledání
míst. Provádějí také hledání míst. Policejní
pyrotechnici provádějí také ohledání míst. Provádějí
také ohledání míst.
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K r ajské ředitelst ví policie
O lomouckého kr aje

Regionální specifika
Olomoucký kraj tvoří pět okresů: Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník. Nachází se
v oblasti střední a severozápadní části Moravy.
Na severu kraje je 104 km dlouhá státní hranice
s Polskem.
Více než 50% obyvatel žije ve městech.
Přímo v krajském městě se nachází Univerzita Palackého Olomouc, která je druhou nejstarší univerzitou v České republice a má 8 fakult. Celkem
zde studuje více než 21 tisíc studentů z takřka celé
Evropy. V kraji je rozsáhlá dopravní infrastruktura. Je zde 602 km železničních tratí a 3 569 km silnic, z nichž asi 12% tvoří silnice I. třídy.
Krajské město Olomouc má soubor církevních
a historických, architektonicky a umělecky zajímavých objektů. Sloup Nejsvětější Trojice je zapsán v seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Nedaleko Olomouce, na Svatém Kopečku, se nachází poutní místo s bazilikou Navštívení Panny Marie a zoologická zahrada.
Olomoucký kraj má velké množství historických
památek. Mezi nejznámější můžeme zařadit hrady Bouzov a Šternberk nebo zříceninu největšího
hradu Helfštýn, kde se pravidelně koná setkání
uměleckých kovářů.

R egional P olice D irec tor ate
of the O lomouc R egion

Olomoucký kraj se také proslavil lázeňstvím.
V Jeseníku jsou vyhlášené Priessnitzovy léčebné
lázně, které zde založil v roce 1799 Vincenc Priessnitz.

Kazuistika
Ojedinělý případ v rámci České republiky prověřovali v roce 2014 kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Jeseníku. Zjistili, že se místní
jednapadesátiletý muž vydával za mrtvého a vydělával na tom. Policisté případ rozplétali několik
měsíců, než se jim podařilo sestavit celý příběh.
Muž si vzal několik úvěrů za 2 miliony korun, dva
měsíce na to si ale opatřil falzifikát svého úmrtního listu a začal se vydávat za mrtvého. Dokonce
si vyřídil dědické řízení, na úřadech odevzdal své
doklady a zaplatil za pohřeb. Přitom se vydával
za svého bratra nebo neexistující osoby. Jeho příjmy pramenily z neustálých finančních machinací
a z podvodů. Policisté ve spolupráci se státním zastupitelstvím museli prolomit desítky bankovních
účtů a veškeré informace důkladně analyzovali.
Jejich vyšetřování přivedlo „žijícího nebožtíka“
k soudu. Podvodník byl na základě předložených
důkazů začátkem roku 2015 odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody na 4 roky.

Regional Specifics
The Olomouc Region consists of five districts: Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk and Jeseník. It is
situated in the area of central and north-west Moravia. A 104 km long state border with Poland lies in
the north of the region.
More than 50 % of people live in cities.

Základní údaje Basic Information
Adresa / Address tř. Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc
Rozloha kraje / Area of the region 5 267 km2
Počet obyvatel / Number of inhabitants 635 037

The second oldest university in the Czech Republic –
– Palacký University in Olomouc, with 8 faculties, is
located in the regional capital. More than 21 thousand students from almost the whole of Europe
study here. The region has an extensive transport infrastructure, with 602 km of rail track and
3,569 km of roads, of which about 12 % are fast
roads.
The regional capital Olomouc hosts an array of
sacred and historical buildings of architectural
and cultural interest. The Holy Trinity Column is
on the list of UNESCO World Heritage Sites. Close
to Olomouc, in Svatý Kopeček, you can found the
pilgrimage site of the Basilica of the Visitation and
a zoological garden.
The Olomouc Region is famous for its many historical monuments. The best-known ones are the castles at Bouzov and Šternberk and the ruins of the
region’s largest castle, Helfštýn, where blacksmith
artists hold regular meetings.

The Olomouc Region is also blessed with spas. In
Jeseník is the renowned Priessnitz Spa Resort, established by Vincenz Priessnitz in 1799.

Case Reports
A unique case in the Czech Republic was investigated by detectives from the department of white
collar crime in Jeseník in 2014. They discovered that
a local 51-year-old man was pretending to be dead
and earning money as a result. Police were attempting to solve the case for several months before finally managing to piece together the whole story.
The man had taken out several loans amounting to
2 million Czech crowns. After two months he acquired a falsified death certificate in his own name
and started to pretend he was dead. He even settled all his inheritance proceedings, surrendered
the necessary documents to the authorities and
paid for his funeral, pretending to be his brother
or non-existing persons. His income was generated by constant financial machinations and fraud.
In cooperation with the General Prosecutor’s Office, the police accessed tens of bank accounts
and carefully analysed all the information they contained. Their investigation of the living deceased
ended up being brought before court. In early
2015 the fraudster was sentenced to serve a total of
4 years in prison based on the evidence submitted
by the force.

1

140
141

1/ Zásah příslušníků pořádkové jednotky
v protiúderových kompletech během fotbalového
zápasu v Olomouci. Intervention of public order
officers in riot gear at a football match in Olomouc.
2/ Terénní vozidla Volkswagen Amarok usnadňují
výkon služby v těžce dostupných oblastech.
Off-road vehicles such as the Volkswagen Amarok
make the performance of duty in difficult-to-access
locations much easier.
3/ Hlídka pořádkové policie na Horním náměstí
v historickém centru Olomouce. Public order unit
on patrol at Horní náměstí in the historical centre
of Olomouc.
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Rozlišovací znaky na klopu stejnokroje Distinctive badge for the uniform lapel
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1/ Všeobecný – důstojníci. General – Commissioned officers.
2/ Všeobecný – praporčíci. General – Warrant officers.
3/ Služba dopravní policie – důstojníci. Traffic Police Service – Commissioned officers.
4/ Služba dopravní policie – praporčíci. Traffic Police Service – Warrant officers.
5/ Služba pořádkové policie – důstojníci. Public Order Police Service – Commissioned
officers.
6/ Služba pořádkové policie – praporčíci. Public Order Police Service – Warrant officers.

7

8

7/ Služba cizinecké policie – důstojníci. Foreign Police Service – Commissioned officers.
8/ Služba cizinecké policie – praporčíci. Foreign Police Service – Warrant officers.
9/ Služba kriminální policie a vyšetřování – důstojníci. Criminal Police and Investigation
Service – Commissioned officers.
10/ Služba kriminální policie a vyšetřování – praporčíci. Criminal Police and Investigation
Service – Warrant officers.
11/ Hudba hradní stráže – důstojníci. The Band of the Castle Guard and the Police of the
Czech Republic – Commissioned officers.
12/ Hudba hradní stráže – praporčíci. The Band of the Castle Guard and the Police of the
Czech Republic – Warrant officers.

13/ Služební průkaz příslušníka Policie České republiky. Police
officer´s identification card.
14/ Kovové identifikační číslo příslušníka Policie České republiky.
Police officer´s metal identity number.
15/ Odznak služby kriminální policie a vyšetřování. Badge of the
Criminal Police and Investigation Service.
16/ Znak Policie České republiky. Sign of the Police of the Czech
Republic.
17/ Rukávový znak Policie České republiky. Sleeve insignia of the
Police of the Czech Republic.
16
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1/ Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“. Medal for Meritorious Conduct in Protecting Security.

8

2/ Medaile „Za statečnost“. Medal for Bravery.
3/ Čestná medaile Policie České republiky. Medal of Honour of the Police of the Czech Republic.
4/ Medaile „Za věrnost“ I., II., III. Stupně. Medal for Loyalty – class I, II, III.
5/ Kord Policie České republiky. Rapier of the Police of the Czech Republic.
6/ Účastnický odznak za službu v zahraničí. Participation badge for service abroad.
7/ Plaketa Policie České republiky. Plaque of the Police of the Czech Republic.
8/ Pamětní bodák. Commemorative Bayonet of the Police of the Czech Republic.
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H onor ary B urial
G round

Policie České republiky věnovala u příležitosti 70. výročí konce
druhé světové války památník příslušníkům československé policie
a četnictva, kteří položili své životy při obraně vlasti v letech 1938
až 1945.

On the occasion of the 70th anniversary of the end of World War II in
Europe, the Police of the Czech Republic dedicated a memorial to the
members of the Police and Gendarmerie who lost their lives defending the country in the years from 1938 to 1945.

Památník je vzpomínkou na četníky a policisty, kteří přišli o život
při výkonu služby před Mnichovem především v československém
pohraničí nebo za okupace se stali oběťmi záměrné likvidace v koncentračních táborech. Připomíná rovněž hrdiny v uniformě, kteří
v době války působili v odboji anebo se na konci války podíleli na
osvobození Československa.

The memorial is in remembrance of those members of the Gendarmerie and Police who lost their lives in service, or who became the
victims of deliberate extermination in concentration camps. It is a reminder of the uniformed heroes who defended the country before
the war, especially in the border areas of Czechoslovakia or who were
active in the Czech resistance during the war, or who towards the end
of the conflict participated in the liberation.

Podobu památníku a jeho rozměry do jisté míry předurčil stávající
ráz vojenského pohřebiště v Praze na Olšanských hřbitovech.
Československo a obětavost četníků a policistů při jeho obraně symbolizuje dominanta památníku - československá státní vlajka. Období, které památník připomíná, je na vlajce označeno číselně, ale
především je vyjádřeno znakem policie a četnictva užívaným před
druhou světovou válkou. Památník doplňují neodmyslitelné atributy
policejní a četnické služby – přilba a zbraň. Na podstavci věčného
ohně, který symbolizuje trvalou vzpomínku na oběti nacismu a který
bývá zažehnut při významných příležitostech, je vyryto poděkování
těm, kteří položili životy za vlast. V úpatí památníku byly v zemi uloženy prsti z několika koncentračních táborů, kde byli příslušníci československé policie a četnictva umučeni. Jejich názvy jsou vyryty na
přiložených deskách.

1/ Ceremoniál při slavnostním
odhalení památníku 5. listopadu

2

2016. Ceremony at grand unveiling
of the memorial on 5th November
2016.
2/ Pietní akt. Commemoration.
3/ Zažehnutí věčného ohně.
Lighting the eternal flame.

1
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The shape and size of the memorial were to a certain extent predetermined by the existing character of the military cemetery.

149

The liberated Czechoslovakia and the sacrifice of members of the
Gendarmerie and Police are symbolized by the memorial’s dominant
feature – the Czechoslovak national flag. The period commemorated
by the memorial is marked on the flag in numbers, but the foremost
expression on the design is the symbol of the Police and Gendarmerie
used at the time the monument commemorates. The unmistakable
symbols of the Police and Gendarmerie service were the helmet and
gun. On the right, the pedestal has been engraved with the nation’s
gratitude, above which on special occasions is lit an “eternal flame”,
symbolizing the persistent memory of the victims. At the foot of the
“flag”, soil from several concentration camps where members were
tortured to death has been buried beneath the stonework, and the
names of those concentration camps are engraved upon the stone
panels.
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