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Speciální pořádkové jednotky a jejich role v bezpečnostním systému České republiky 
 
Anotace 
 
Cílem studie je představit jeden z klíčových útvarů pořádkové policie a to Speciální 
pořádkovou jednotku (SPJ) hlavního města Prahy. V textu bude poukázáno na strukturu 
jednotky, její vybavení, historii, služební náplň, budou nastíněny historické milníky a klíčové 
zákroky jednotky za dobu její existence. Na toto téma zřejmě ještě podobná studie 
vypracována nebyla. Vzhledem k měnící se struktuře kriminality, způsobu páchání trestné 
činnosti, včetně měnících se sociálních poměrů v jednotlivých regionech České republiky, 
dochází i ke změnám ve služební náplni policistů v rámci jednotky. Jednotka musí reagovat 
na více méně negativní „změny trendů“, vytvářet vlastní protiopatření, a to se odráží 
zejména v přizpůsobení a pojetí taktiky, služebních priorit a spolupráce s dalšími útvary 
policie v rámci zkvalitnění boje proti kriminalitě a efektivnímu využití všech potenciálů 
jednotky jako celku. V současné době je zvýšený trend zřizování speciálních pořádkových 
jednotek i mimo hlavní město Prahu, zejména z důvodu eskalace a zvyšujícího se sociálního 
napětí v některých regionech České republiky. V praktické části budou prováděny metodou 
analýzy příklady, kdy bylo zapotřebí vzhledem ke konkrétní bezpečnostní situaci nasazení 
speciální pořádkové jednotky, či jednotek těžkooděnců. 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
The aim of the study is to present one of the key units of riot police: Special Forces Unit of 
the Capital City of Prague. The text is highlighted on the structure of the unit, its equipment, 
history, service charge, as well as outline of the historical milestones and key interventions 
during its existence. The unit must respond to more or less negative "changes in trends", and 
to create its own respektive countermeasures, concept of customization and tactics, service 
priorities and cooperation with other police departments in the context of improving the 
fight against crime. Currently, there is a trend in establishing of riot units outside the Prague, 
in particular due to escalation and increasing social tensions in some regions of the Czech 
Republic. Practical part of the study describes an examples of deployment of riot police unit. 
 
Keywords 
 
Riot unit, police, deployment, crime, aggression. 
 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Bc. David Fejtek, MBA, Speciální pořádkové jednotky a jejich role v bezpečnostním systému České republiky 

(2014-2015_A_12) 
 

 

2 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Úvod 
 
Předkládaná studie se zabývá Speciální pořádkovou jednotkou Policie České republiky 

hlavního města Prahy. Speciální pořádková jednotka (SPJ) zaujímá v dnešní době nezastu-
pitelné a nenahraditelné místo v rámci Policie České republiky (PČR). Vzhledem k měnící se 
struktuře kriminality je existence pořádkových jednotek jednoznačně přínosem do 
bezpečnostního systému České republiky a prakticky je již nemožné bez těchto jednotek 
existovat. O tom svědčí zejména fakt, že v poslední době byly mimo pražské speciální 
pořádkové jednotky zřízeny jednotky i v dalších krajích republiky. Jedná se zejména  
o lokality, kde dochází k eskalacím konfliktů v sociálně vyloučených lokalitách a jejichž řešení 
se mimo jiné podílejí i takto speciálně vycvičené jednotky. Pořádkové jednotky jsou schopné 
rychle, efektivně a flexibilně zasáhnout do problémů a řešit tyto problémy ku prospěchu celé 
situace. Nasazení jednotek je efektivní zejména z možného nasazení velkého počtu fyzicky  
i psychicky vycvičených a odolných policistů, jelikož mimo jiné tyto jednotky disponují 
značnými lidskými zdroji, které nemají k dispozici žádné jiné útvary v takovéto míře. Dále 
vzhledem k specifickému postavení jednotky a katalogu jejích činností je možno policisty 
nasadit i při specializovaných činnostech, na které řadoví policisté nejsou víceméně 
vycvičeni, či proškoleni a vybaveni. Jednotky samy reagují na měnící se trendy a formy 
kriminality, konají vlastní opatření a přizpůsobují tomuto svůj výkon služby a výcvikové 
metody. SPJ spolupracuje s policisty na všech úrovních a její nasazení je možné i na základě 
žádosti mimoresortních orgánů státní správy, nebo samosprávy. V těchto případech se jedná 
zejména o různé druhy demonstrací, pochodů, či akcí, kde hrozí hromadné narušení 
veřejného pořádku, akce mohou být vytipovány jako rizikové, nebo je jedná o různé aktivity 
radikálních skupin. Další nezastupitelnou roli plní jednotka v rámci integrovaného 
záchranného systému. Zde jsou využívány především značné lidské zdroje a dále formy 
služeb, kde je zapotřebí provádět pestré škály specializovaných činností.  

V současné době je SPJ Praha využívána na všechny druhy bezpečnostních opatření. 
V minulosti se podílela zejména na opatřeních v hlavním městě Praze, dnes je vysílána po 
celé České republice. Mimo klasická bezpečnostní opatření, kterými jsou zejména sportovní 
utkání, demonstrace, pochody, společenské události, či akce, kde lze předpokládat riziko je 
SPJ nasazována např. na patrolové hlídky, což obnáší zejména hlídkovou činnost ve 
vytipovaných lokalitách, kde je zvýšená kriminalita, řešení protiprávních jednání  
a preventivní činností. Jednotka je využívána na součinnostní akce zejména s útvary 
pořádkové policie, služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV), cizinecké policie  
a specializovaných útvarů. Jednotka se zabývá jak pořádkovými a hlídkovými opatřeními, tak 
například i realizacemi osob na žádost příslušných orgánů policie. Mimo jiné je jednotka 
používána při pátracích akcích, střeženích osob omezených na osobní svobodě, či při akcích 
s policisty SKPV v civilním provedení. Nedílnou součástí funkčnosti jednotky jsou výcviky, díky 
kterým jednotka zvyšuje svoje kvality a svoji akceschopnost. Výcviky jsou zaměřeny na 
fyzickou zdatnost, teoretickou připravenost a na pořádkové výcviky a nácviky realizací  
v bytech, domech a motorových vozidlech. 

Tématem SPJ se mnoho publikací, či odborných článků nezabývá, jedná se jen  
o ojedinělé počiny různých autorů. Z tohoto důvodu vznikla nyní publikovaná studie. 

V odborné literatuře se s články o SPJ lze setkat ojediněle v kriminalistickém sborníku, 
časopisu Policista, v článcích od autorů zabývajících se bezpečnostní problematikou 
z Ministerstva vnitra, či vyučujících z Policejní akademie České republiky v Praze. Vzhledem 
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atraktivnosti tohoto tématu lze informace o jednotce, či událostech s ní spojených nalézt na 
internetu na různých stránkách – např. www.policista.cz, diskuzích k danému tématu, nebo 
informačních serverech. Zde jsou informace zejména z různých nasazení jednotky, popisu 
jejich průběhu a učiněných opatření během nasazení jednotky. Vedle samotného 
představení jednotky a její role v rámci integrovaného záchranného systému (IZS), bude 
pozornost věnována dosavadní praxi v činnosti SPJ, včetně jejího nasazení v sociálně 
vyloučených lokalitách, mimo operační prostor hlavního města Prahy, tedy pro jednotku  
v neznámém prostředí. Studie se bude týkat jak jednotky samotné, tak dalších činností, které 
jednotka v rámci svého katalogu činností provádí, a to buď sama, popřípadě v rámci 
spolupráce s dalšími orgány policie, či jinými orgány.  

V rámci příspěvku přijdou ke slovu zejména metody analýzy bezpečnostních opatření, 
na kterých bylo zapotřebí nasadit speciální pořádkovou jednotku, nebo jiné jednotky 
těžkooděnců jak v České republice (ČR), tak i jinde ve světě, zejména v Evropě. Budou 
porovnána jednotlivá bezpečnostní opatření na základě dostupných zdrojů a analýza jejich 
účelnosti a dostatečnosti.  
 
1. Policie České republiky 
 
 Speciální pořádková jednotka (SPJ) je součástí Policie České republiky, která byla jako 
ozbrojený bezpečnostní sbor zřízena zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. 
Jejím úkolem je zejména ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku  
a předcházet trestné činnosti. Plní úkoly na úseku vnitřního pořádku, dle trestního řádu  
a bezpečnosti, které jí svěřuje zákon. Dále plní předpisy, kterými jsou zejména mezinárodní 
smlouvy a předpisy Evropského společenství, které jsou součástí právního řádu České 
republiky.  
 Policie se řídí Zákonem o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. Policie České 
republiky je podřízena Ministerstvu vnitra.1 Hierarchicky je Policie České republiky tvořena 
policejním prezidiem, krajskými ředitelstvími, útvary zřízenými v rámci krajských ředitelství  
a útvary s celostátní působností. Policie je tvořena 14 krajskými ředitelstvími včetně hlavního 
města Prahy.2 V čele sboru je policejní prezident, který sbor řídí a je podřízen ministru vnitra. 
Policejní prezidium je útvar, který řídí činnost policie. Policejnímu prezidiu jsou podřízeny 
útvary s celostátní působností a krajská ředitelství. Krajská ředitelství jsou zřizována 
zákonem, útvary s celostátní působností zřizuje ministr na návrh policejního prezidenta.3 
 V rámci Policie České republiky jsou zastoupeny útvary pořádkové policie, dopravní 
policie, služba cizinecké policie, ochranná služba, zásahové a speciální pořádkové jednotky, 
služba kriminální policie a vyšetřování a další útvary, které jsou nezbytné pro chod sboru jako 
celku.4  

                                                           
1
 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 

2
 ŠKODA, Jindřich, František VAVERA a Radek ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2. vydání. Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2013. ISBN 978-80-7380-447-3. 
Útvary Policie České republiky. Policie České republiky. http://www.policie.cz/utvary-policie-cr.aspx 
3
 ŠKODA, Jindřich, František VAVERA a Radek ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2. vydání. Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2013. ISBN 978-80-7380-447-3. 
Krajská ředitelství Policie České republiky. Policie České republiky. 
http://www.policie.cz/clanek/utvary-s-uzemne-vymezenou-pusobnosti-794179.aspx 
4
 ŠKODA, Jindřich, František VAVERA a Radek ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2. vydání. Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2013. ISBN 978-80-7380-447-3. 
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2. Speciální pořádková jednotka jako součást pořádkové policie 
 
 Služba pořádkové policie představuje zásadní složku policie. U pořádkové policie 
slouží početně nejvíce policistů vykonávajících službu v přímém výkonu po celé České 
republice. Policisté sloužící na tzv. základních útvarech jsou zařazeni např. na místních  
– mimo Prahu obvodních – odděleních, odděleních hlídkové služby, pohotovostní 
motorizované jednotce, jsou zde policisté z útvarů zabývajících se kynologií a hipologií. Tito 
policisté v přímém výkonu služby provádí zejména hlídkovou a obchůzkovou službu, dozorčí 
službu, vedou spisovou agendu, přijímají oznámení, řeší trestné činy a přestupky, 
spolupracují s veřejností a provádějí např. dopravní, či bezpečnostní akce. Dále plní úkoly 
v souladu s § 2, Zákona 273/2008 Sb. a dalšími platnými právními normami.5 
 Speciální pořádková jednotka hlavního města Prahy je součást pořádkových jednotek, 
které jsou svým zaměřením útvarově specifickými jednotkami. Zapojuje se zejména do 
bezpečnostních opatření, jako jsou sportovní utkání, demonstrace, či jiných oblastí, kde lze 
předpokládat narušení veřejného pořádku a je zde zapotřebí nasazení této jednotky. SPJ je 
také využívána k pátracím akcím, k plnění úkolů v rámci integrovaného záchranného 
systému, zejména při živelných, či průmyslových pohromách. Mimo to se policisté SPJ podílí 
na ochraně bezpečnosti osob a majetku, provádějí bezpečnostní opatření a jsou nasazováni 
tam, kde je zapotřebí nasazení většího počtu policistů. Mezi specifické úkoly a možnosti 
nasazení policistů SPJ jsou zejména ochrany důležitých objektů, převozy cenin, či osob, 
nebezpečných látek a věcí a zákroky proti pachatelům závažné trestné činnosti.  
 
3.  Speciální pořádková jednotka a její působnost 

 
 Speciální pořádková jednotka hlavního města Prahy je již od svého založení 
nepostradatelnou součástí policie a bezpečnostního systému České republiky. Jednotka se 
od svého založení stala plně profesionálním útvarem, který se svými kvalitami a zkušenostmi 
právem řadí mezi nejlepší pořádkové jednotky v Evropě.6 Jednotka je pravidelně nasazována 
na nejdůležitějších a nejvýznamnějších mezinárodních i vnitrostátních událostech. Účast na 
těchto událostech spolu s profesionálním přístupem policistů vytvořil vybudování silného  
a stabilního útvaru, který se stal oporou bezpečnostního systému České republiky jako celku. 
  SPJ působní hlavně na území hlavního města Prahy, kde i trvale sídlí. Pokud vyžaduje 
bezpečnostní situace, je jednotka nasazena i mimo hlavní město v rámci České republiky. 
Mimo hlavní město spolupracuje i s ostatními složkami policie, i zejména pořádkovými 
jednotkami, spolupracuje a řídí se pokyny řídících štábů. V rámci hlavního města Prahy 
spolupracuje mimo útvary policie např. s Českou národní bankou, Městským soudem i mimo 
resortními orgány a organizacemi při zajišťování společných akcí.  
 SPJ zakročuje pod jednotným velením a je určena zejména na ochranu osob  
a majetku, zajišťování veřejného pořádku a činí nápravy k jeho obnově, došlo-li k jeho 
narušení. Plní i úkoly nasazení při hromadných, průmyslových, či přírodních katastrofách  

                                                           
5
 VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky. Praha: Policejní prezidium České republiky, 

2010. ISBN 978-80-254-6098-6. 
6
 To je evidentní přinejmenším v souvislosti s domácím i mezinárodním hodnocením zvládnutí incidentů zvláště 

v roce 2000. Czech Republic – Prague – Anti Globalisation Riots. Stuart Freedman. 2000. 
http://stuartfreedman.photoshelter.com/gallery/Czech-Republic-Prague-Anti-Globalisation-
riots/G0000llMbeZcM73A/ 
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a haváriích. Je využívána i v rámci integrovaného záchranného systému. Jednotka může být 
nasazována do míst, kde je třeba nasazení zvýšeného počtu policistů a plní úkoly pořádkové 
policie zejména prováděním hlídkové služby. Jednotka je nasazována do míst se zvýšeným 
výskytem trestné činnosti, nebo v místech, kde je narušován veřejný pořádek a je třeba 
nasazení takovéhoto druhu jednotky.7 

 
Zákrok pod jednotným velením dle § 59, Zák. 273/2008 Sb. 
 
1) Při zákroku pod jednotným velením rozhoduje o použití donucovacího prostředku 

a zbraně velitel zakročující jednotky. O použití donucovacího prostředku a zbraně může na 
místě zákroku rozhodnout také nadřízený tohoto velitele, který tímto rozhodnutím přebírá 
velení do ukončení zákroku. Rozhodnutí velitele zakročující jednotky a jeho nadřízeného  
o použití donucovacího prostředku nebo zbraně musí být zadokumentováno záznamovou 
technikou se zvukem nebo v listinné podobě.  

 
2) Rozhodnutím podle odstavce 1 přechází na toho, kdo rozhodnutí učinil, 

odpovědnost za splnění povinností podle § 57.8  
 
3.1 Milníky v rámci existence Speciální pořádkové jednotky 
 
 Stálá pořádková jednotka hl. m. Prahy byla zřízena rozkazem policejního prezidenta 
plk. Oldřicha Tomáška dne 19. května 1995. V rámci uvedeného rozkazu byli vyčleněni 
příslušníci policie, kteří byli převeleni do hlavního města k stálé pořádkové jednotce. Dle 
rozkazu byli vyčleněni policisté k 1. červnu 1995 na dobu jednoho roku a to od 6. června 
1995 do 5. června 1996. Do jednotky bylo vyčleněno: 
 

• 12 policistů správy Středočeského kraje; 

• 12 policistů správy Jihočeského kraje; 

• 15 policistů správy Západočeského kraje; 

• 15 policistů správy Severočeského kraje; 

• 15 policistů správy Východočeského kraje; 

• 10 policistů správy Jihomoravského kraje; 

• 21 policistů správy Severomoravského kraje.9 
 
 Historicky prvním velitelem stálé pořádkové jednotky byl JUDr. Karel Žák. Jednotka 
byla ihned po svém vzniku od května 1995 do dubna 1996 dislokována na zámku v pražské 
Vinoři.  

                                                           
7
 STEJSKAL, Jiří. Speciální pořádková jednotka. Praha: Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, rok neuveden. 

8
 ŠKODA, Jindřich, František VAVERA a Radek ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2. vydání. Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2013. ISBN 978-80-7380-447-3. 
9
 STEJSKAL, Jiří. Speciální pořádková jednotka. Praha: Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, rok neuveden. 
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Ilustrace: Zámek ve Vinoři.10 
 

 
 
Odtud byla po zhruba jednom roce přemístěna do areálu Policejní akademie České 

republiky v Praze na pražské Lhotce, kde sídlí dodnes. K přesídlení došlo zejména z důvodu již 
nedostačujících prostor „zámečku“, jelikož rostl počet policistů a rozšiřovalo se technické 
vybavení a vozový park. Jednotka se prakticky ihned po svém založení stala součástí 
pořádkové policie a začala se podílet na bezpečnostních opatřeních a nabírat zkušenosti 
s tímto specifickým výkonem služby. Jednotka byla nasazována na celém území hlavního 
města Prahy, později byla nasazována po celé České republice dle potřeby nasazení 
takovéhoto útvaru.11 

 
Ilustrace: Letecký pohled na Policejní akademii České republiky.12 

 

 

                                                           
10

 Zámek ve Vinoři. Městská část Praha Vinoř. http://www.praha-vinor.cz/zamek.htm 
11

 Speciální pořádková jednotka, nedatováno, neautorizováno. 
12

 Referenční listina. Eltest. http://eltest.cz/reference/ 
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 Jednotka byla strukturována do dvou vzájemně se překrývajících oddělení po cca 80 
policistech. Každé oddělení mělo svého velitele. Na rozdíl od dnešní struktury nebylo 
oddělení rozděleno na operační družstva, ale fungovalo celistvě. Sloužilo se sedm dní v kuse 
a pět dní měli policisté volno. Služby byly vykonávány zejména přes den, ale zároveň byly 
uzpůsobeny dle potřeby pro nasazení jednotky. Již od začátku jednotka prováděla intenzivní 
fyzickou přípravu a prováděla pořádková cvičení, která byla pak aplikována v přímém výkonu 
služby. Postupem doby se měnila taktika zákroků a metodika jejich nácviku z důvodu 
měnících se trendů v oblasti pouliční kriminality, diváckého násilí, sofistikovanějších 
hromadných narušování veřejného pořádku a stupňující se agresivity pachatelů. Dodnes se 
jednotka snaží rychle a efektivně reagovat na změny trendů ve výše uvedených rizikových 
oblastech a přizpůsobovat tomu pořádkový výcvik a metodiku pro provádění zákroků. Ze 
začátku neměla jednotka příliš kvalitní výstroj a vybavení bylo velmi nedokonalé. K dispozici 
byly pouze tzv. čerňáky vzor 92, protiúderová helma, obušek a standartní donucovací 
prostředky.13 

Protiúderové komplety, jaké jsou k dispozici dnes, v té době ještě nebyly součástí 
výstroje. Vozový park byl omezen pouze na autobus Karosa určený k přepravě na 
bezpečnostní opatření, vozidlo Avia a později Mercedes 100.  
 Postupem času se ukázalo, že počet policistů není dostačující a bude třeba počty 
policistů SPJ navýšit. Impulz k tomuto kroku byly zejména série akcí tzv. Streetparty v letech 
1997 a 199814 a později příprava na zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 
2000.15 Zde se ukázalo, že počty a vybavení policistů jsou naprosto nedostačující. V září 1998 
dochází k výraznému navýšení početních stavů policistů SPJ ze 160 na 507 policistů a dochází 
k reorganizaci jednotky a jednotka je rozdělena do čtyř oddělení, místo dosavadních dvou. 
V roce 2003 dostává stálá pořádková jednotka statut speciální pořádkové jednotky. Dochází 
k druhé reorganizaci po roce 1998. Dále byly zvlášť vyčleněny skupiny fyzické a taktické 
přípravy, které měly na starosti výcviky zaměřené na zákroky pod jednotným velením, 
pořádkovou přípravu a jejich precizní a bezchybné provádění. Deset let po svém založení 
v roce 2005 dostává speciální pořádková jednotka svoji standartu, kterou převzal tehdejší 
velitel SPJ mjr. Bc. Luděk Procházka.16 
 
3.2 Dnešní podoba Speciální pořádkové jednotky 
 

Podoba současné SPJ je od roku 2003, kdy došlo k druhé nejzásadnější reorganizaci 
útvaru. V rámci ředitelství hlavního města Prahy tvoří jednotka samostatný odbor. Jednotka 
je dislokována v areálu Policejní akademie České republiky v Praze na Praze 4 – Lhotce. Zde 
je kompletní zázemí jednotky, které potřebuje k výkonu povolání včetně vozového parku, 
který má jednotka velmi velký. Jednotka je umístěna v jedné budově, kde je vedle velitele 

                                                           
13

 Republika byla bez policejní zásahové jednotky 5,5 roku. ČTK. 26. I. 2009. 
14

 BURDOVÁ, Lenka. Environmentální extremismus. In Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník Policejní akademie 
České republiky v Praze. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2005. č. 2. str. 49. ISBN 80-7251-
187-4.  
Ulice jsou pro auta – ne pro lidi. Konfrontace http://czechtek.bloguje.cz/538713-kveten-1998-ulice-jsou-pro-
auta-ne-pro-lidi-prohlasila-policejni-mluvci-konfrontace-3-98.php 
Deset let od Global Street Party: otázky zůstávají, dokážeme se poučit? A-Kontra, nedatováno. http://www.a-
kontra.net/deset-let-od-global-street-party-otazky-zustavaji-dokazeme-se-poucit 
15

 Viz Historické milníky a nejvýznamnější akce speciální pořádkové jednotky. 
16

 STEJSKAL, Jiří. Speciální pořádková jednotka. Praha: Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, nedatováno. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Bc. David Fejtek, MBA, Speciální pořádkové jednotky a jejich role v bezpečnostním systému České republiky 

(2014-2015_A_12) 
 

 

8 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

útvaru také operační středisko, kompletní stav policistů, posilovna, kulturní místnosti, 
kanceláře, sklady a další potřebné skupiny občanských zaměstnanců potřebných pro chod 
jednotky. 
 V současné době je velitelem jednotky mjr. Mgr. Jiří Stejskal. Jednotka je rozdělena 
do čtyř oddělení, kdy současně slouží dvě oddělení spolu a s dalšími dvěma se vzájemně 
překrývají. Jednotka zajišťuje nepřetržitý výkon služby 24 hodin denně a je neustále 
k dispozici. Každé oddělení má svého velitele, který má k sobě dva zástupce. Oddělení je 
rozděleno na čtyři operační družstva, kdy každé družstvo má svého velitele a zástupce. Každé 
oddělení má přes 100 policistů. U jednotky se slouží čtyři dny nepřetržitě ve 12 hodinových 
službách. Pokud policisté nemají pracovní dobu, jsou v tzv. hotovosti – tj. připraveni 
k okamžitému nasazení v případě nutnosti, či vzniku mimořádné situace. Výhodou jednotky 
je velký počet policistů, kdy je možné ve velmi krátké době vyslat ven zhruba 200 policistů, 
což je velmi výhodné zejména při pátracích akcích.  

Jednotka vzhledem ke své svému specifickému zařazení a katalogu činností se zabývá 
zejména bezpečnostními opatřeními, jako jsou riziková sportovní utkání, demonstrace, 
události, kdy hrozí narušení veřejného pořádku, je nasazována při živelných, nebo 
průmyslových haváriích, provádí pátrací akce, plní úkoly v rámci integrovaného záchranného 
systému a posiluje výkon služby tam, kde je například zvýšená trestná činnost, či je třeba 
nasazení většího počtu policistů. Jednotka působí v hlavním městě Praze, ale i mimo hlavní 
město a je vyslána na žádost některého z krajských ředitelů. Mimo svoji hlavní služební náplň 
policisté zajišťují např. převozy osob a cenin, provádí ostrahu důležitých objektů, 
spolupracují s útvary pořádkové policie, služby kriminální policie a vyšetřování a dalšími 
útvary dle potřeby. Zároveň jednotka spolupracuje i s mimo-resortními orgány, jako jsou 
např. soudy. SPJ disponuje také například čestnou jednotkou, vyškolenými policisty 
vyjednavači, či dokumentačními a výcvikovými skupinami.  

 
Ilustrace: Znak Speciální pořádkové jednotky.17 

 

 
 

                                                           
17

 Pořádkové jednotky Policie České republiky. nedatováno http://pavlas.mypage.cz/ 
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Jednotka má i svůj vlastní znak, který je tvořen mečem, štítem a počátečními písmeny 
názvu jednotky – tedy SPJ. Znak je rozdělen napůl bílou a černou barvou. Meč značí bojovou 
jednotku, štít ochranu, písmena zkratku názvu jednotky a bílá a černá barva symbolizují, že 
jednotka slouží ve dne i v noci. 
 
3.3 Výstroj a výzbroj 
 

Vzhledem k specifickému charakteru výkonu služby jsou také kladeny náročné 
požadavky na výstroj policistů. Tu tvoří tzv. čerňáky vzor 92, plastový protiúderový komplet, 
který policistu chrání prakticky po celém těle. Protiúderový komplet tvoří zejména 
protiúderová přilba s plastovým hledím na ochranu obličeje a ze zadní strany chráničem 
krku, na kterou se dá v případě potřeby připnout plynová maska, chránič hrudi a zad tzv. 
krunýř, kde jsou napojeny pásky chrániče ramen, loktů a předloktí. Součástí vybavení je 
suspenzor, chrániče stehen, holení a nártů.  

 
Ilustrace: Vyobrazení výstroje Speciální pořádkové jednotky.18 

 

 
 

Na vývoji těchto protiúderových kompletů se podíleli i policisté SPJ tak, aby 
vyhovovaly potřebným požadavkům a normám. Protiúderový komplet by měl sloužit 
k ochraně policisty zejména před údery a kopy, údery různými předměty a házenými, či 
vrhanými předměty. Na komplet policista nasazuje kombinézu, taktickou vestu, do které 
ukládá materiál a věci důležité pro osobní a služební účely, jako je například pyrotechnika, 
náboje do vrhače granátů, zásobníky do pistole, slzotvorný prostředek, teleskopický obušek, 

                                                           
18

 Výstroj Speciální pořádkové jednotky: Policie České republiky. http://www.policie.cz/obrazek/vystroj-spj.aspx 
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ale i například pití apod. Dle charakteru a požadavku na službu jsou též mimo protiúderových 
kompletů k dispozici ochranné balistické vesty, či balistické přilby s hledím. Ve výzbroji 
policistů najdeme jak standardní, tak i specifické zbraně a donucovací prostředky.  

 
Mezi služební zbraně patří: 

 

• pistole CZ 75 D COMPACT, která je jako standartní osobní zbraň; 

• samopal HK MP5 A5; 

• útočná puška HK G36C; 

• brokovnice Fabarm; 

• puška SVD – Dragunov; 

• ruční vrhač granátů HK69 A1 (MPZ 1). 
 
Mezi donucovací prostředky patří: 

 

• obušek, tonfa, teleskopický obušek; 

• slzotvorné prostředky – RGSL P-2 a zásahové výbušky P-1; 

• donucovací prostředek Taser; 

• plastová a kovová pouta; 

• slzotvorné prostředky; 

• malý a velký balistický štít; 

• plastový pořádkový štít a velký pořádkový štít kolektivní ochrany. 
 
Potřeba jsou i další technické prostředky nezbytné pro výkon služby, mezi které patří: 
 

• sekera, pákové kleště, beranidlo, palice, motorová pila; 

• osobní nůž, svítilna, radiostanice, zrcátko; 

• osobní a ruční hasicí přístroje, 

• osobní lékárna. 
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3.4 Vozový park 
 
Vzhledem k velkému počtu policistů a charakteru jejich služby je vyžadována velká 

automobilní kapacita a četnost druhů vozidel pro výkon služby, či podpoření výkonu služby.  
 

Ilustrace: Policejní vozidlo Volkswagen LT.19 
 

 
 

• VW LT46 je nečastěji užívaný a nejčastěji zastoupený mikrobus, slouží k přepravě 
operačních družstev. Tyto vozidla jsou opatřeny mřížemi chránícími přední okno, 
okna u řidiče a velitele vozidla, chrání přední světlomety a maják; 

• Ford Transit 410L je druhým nejčastěji užívaným vozidlem se stejným vybavením jako 
výše uvedený VW LT; 

• postupně se do vozového parku začíná začleňovat VW Crafter, který nahrazuje starší 
a dosluhující vozidla Mercedes MB 100 a MB 308. 
 
Pro eskortování osob omezených na osobní svobodě slouží eskortní vozidla tzv. 

komory. Tyto vozidla disponují kapacitou pro 20 osob omezených na osobní svobodě a třemi 
místy pro eskortující policisty v části vozidla pro eskorty. Kabina řidiče a velitele vozidla je od 
tohoto prostoru oddělena. Prostor zadržených osob od eskortujících policistů odděluje mříž, 
která se otvírá posunem ze strany na stranu a je zajištěna petlicí.  

                                                           
19

 Volkswagen LT Czech Police. Wikimedia Commons, 2012. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volkswagen_LT_Czech_policie_Praha.Vaclavske_namesti_2012.JPG 
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Typy vozidel jsou: 
 

• Avia A75-L; 

• Avia D 65-L; 

• Iveco ML 75 E15 Eurocargo. 
K přepravě materiálu slouží vozidla: 
 

• Mercedes MB 208; 

• Avia 21 T FC. 
 
Jednotka také disponuje čtyřkolovými obrněnými transportéry OKV (obrněné kolové 

vozidlo), které slouží k přepravě zásahové skupiny do určeného rizikového prostoru, kde 
například probíhá střelba, pouliční nepokoje, či je potřeba se dostat např. za barikádu. Tyto 
OKV vozidla mají možnost montáže pletivové zábrany na svůj předek, které jsou určené 
zejména při velkých masových akcích, či montáž speciální radlice určené k odstranění 
překážek, či zábran. Ve vozidle je kromě spojovací techniky také samohasicí zařízení vozidla, 
vzduchové filtry a centrální huštění pneumatik.  

 
Ilustrace: OKV se síťovou radlicí.20 

 

 
 

                                                           
20

 MISÍK, Michal. OKV-P, ultimativní obrněné kolové vozidlo u Služby pořádkové policie Policie České republiky, 
Policejní noviny, 8. VIII. 2014 
http://www.policejninoviny.cz/okv-p-obrnene-kolove-vozidlo-u-policie-ceske-republiky.html 
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Ilustrace: Mercedes Benz Atego, tzv. vodní stříkač.21 
 

 
 
Nezastupitelnou součást vozového parku tvoří vozidla se speciální stříkací technikou. 

Vozidla jsou upravena jako vodní stříkače. Vybavení umožňuje použití buď samotného 
proudu vody, nebo směs slzotvorné látky. Vozidla mají balistickou ochranu a vlastní 
kamerový systém. Kabina řidiče a velitele vozidla je chráněna mříží, stejně tak i světlomety  
a maják. Mezi tato vozidla patří: 

  

• Tatra 815 CAS32 se speciální nástavbou; 

• Mercedes Benz Atego 1823 AK 4x4. 
 

Mezi oči, uši a mozek při opatřeních patří vozidla vytvořená pro mobilní velitelské 
stanoviště, kdy jsou vozidla nasazována do terénu a je tak možno policisty řídit přímo na 
místě události. Vozidla jsou vybaveny záznamovou, PC a spojovací technikou, lze zde nalézt 
kamery, vnitřky vozidel jsou přímo upravené pro potřeby velících štábů. Vozidla jsou plně 
samostatná, což umožňují zabudované elektrocentrály. Díky dalším přídatným vybavením, 
jako například výkonné lampy jsou vozidla schopna fungovat i v noci, či při snížených 
světelných podmínkách. Vozidla jsou též pro ochranu řidiče a osádky vybavena ochrannými 
mřížemi.  

 

• Ford Tranzit 350L; 

• Mercedes. 
 

                                                           
21

 Speciální policejní zásahové vozidlo. Policista, 20. IX. 2007. http://www.policista.cz/komunita/club/1423/ 
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Pro běžné užití jsou k dispozici též osobní vozidla v barvách policie i v civilním 
provedení: 

  

• Škoda Octavia; 

• Škoda Octavia combi; 

• VW transportér. 
 
3.5. Výcvik a speciální příprava 
 
Pro podání kvalitních služebních výkonů policistů SPJ je nutná dobrá fyzická kondice, 

taktická vyzrálost, ovládání techniky a materiálu potřebného pro službu, schopnost použití 
zbraně a donucovacích prostředků v různých situacích. Neméně důležitá je i psychická 
odolnost, jejíž nácvik jde ruku v ruce spolu s ostatními výcvikovými metodami. Jak bylo 
uvedeno, katalog činností SPJ je velmi obsáhlý, jedná se o specializované činnosti, či taktiku 
a tomuto je třeba upravovat výcvikové metody.22  

 
1) Fyzická kondice a používání standartních donucovacích prostředků – vzhledem 

k velkým fyzickým a taktickým nárokům služby u jednotky je třeba provádět nadstandardní 
výcvikové metody. Skládají se zejména z různých druhů běhu, plavání, crossfitových 
kruhových tréninků, silových tréninků, topografických cvičení zaměřených na fyzickou 
kondici a zároveň na zdokonalování orientace a nakonec doplňkovými týmovými sporty  
– hokej, fotbal. Každý policista dále mimo pravidelné organizované výcviky dbá na svoji 
fyzickou kondici individuálně. K výcviku použití donucovacích prostředků slouží tělocvičny jak 
v areálu Policejní akademie, tak i v budově SPJ a jsou zaměřeny na kvalitní a funkční 
zvládnutí jak předepsaných donucovacích prostředků, tak i taktiky zákroku při použití těchto 
prostředků. Výcvik je zaměřen a reaguje na současné trendy v rámci pouliční, či divácké 
kriminality a agrese a je koncipován pro maximálně efektivní zvládnutí těchto situací. Výcvik 
se skládá z osvojení si úderových a kopacích technik, nácviku hmatů a chvatů a to jak 
samostatně či ve dvojicích, tak i za použití aparátů, jako jsou lapy, boxovací pytle apod. Opět 
zde platí, že mimo výcviky každý policista o sebe a svoji fyzickou zdatnost pečuje i sám 
individuálně. 

 
2) Střelecká příprava – zde je výcvik prioritně zaměřen na perfektní zvládání  

a ovládání všech druhů zbraní, které policista v rámci služby používá. Příprava probíhá buď 
na střelnicích při ostrých střelbách, kdy náplň střeleb odpovídá potřebám jednotky, nebo 
výcvik probíhá tzv. na sucho, což slouží k nácviku ovládání zbraně, taktice, či obraně proti 
zbrani. Suchý nácvik může probíhat kdekoliv, jelikož zde nedochází ke skutečné střelbě, při 
ostrých střelbách jen na místech k tomu určených.  

 
3) Pořádkový výcvik – jak již bylo uvedeno, jednotka musí díky svému specifickému 

postavení a výkonu služby upravovat a koncipovat výcviky do několika samostatných útvarů. 
Pořádkový výcvik je zaměřen na výcvik samotné podstaty a výkonu služby pořádkové 
jednotky. Při výcviku se dbá zejména o precizní a bezchybné zvládnutí zákroků pod 

                                                           
22

 Pokud není uvedeno jinak, pocházejí informace v rámci této kapitoly z osobních zkušeností autora a jeho 
kolegů. 
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jednotným velením, osvojení si taktiky zákroků proti davu, jednotlivci, či menším skupinkám. 
Zákroky se provádí buď samotné, tj. policisté pouze zakročují bez jakékoliv podpory, nebo se 
používají pyrotechnické prostředky pro vytvoření prostoru k zákroku, či ochromení davu, 
nacvičuje se oddělení znepřátelených skupin osob, zákroky s podporou policistů se psy, či na 
koních, za použití obrněné, či speciální stříkací techniky. Výcvik se provádí při modelových 
situacích, které jsou dokumentovány dokumentační skupinou a následně vyhodnocovány  
a zjišťovány chyby, či nedostatky. Jednotka provádí secvičné výcviky buď sama, nebo za 
účasti policistů z dalších útvarů, nebo pořádkových jednotek z hlavního města Prahy, 
v hlavním městě, ale i po celé české republice. V rámci výcviku jsou instruktory vytvářeny 
různé modelové situace, na které jednotka reaguje a řeší je. To je důležité zejména proto, 
aby bylo zjištěno, zdali policisté ovládají taktiku, donucovací prostředky, technické 
prostředky a jsou dokonale sehraní. Zjišťují se nedostatky a činí se opatření k jejich nápravě.  

Zvláštní kapitolou jsou nácviky zákroků v prostředcích hromadné dopravy, jako jsou 
autobusy, metro, nebo vlak. Výcvik vyžaduje náročnou přípravu, a co do výkonu patří mezi 
nejnáročnější. Výcviky jsou tématicky rozloženy do několika modelových částí potřebných ke 
zvládnutí zákroku. Cvičí se zde zákroky proti agresivním osobám, které jsou v prostředku 
samy, nebo jsou zde i nezúčastněné osoby, prostředek je přístupný, nebo otevřený, nebo je 
třeba se do něho dostat násilím. Zde se musí postupovat od správného zvolení počtu sil po 
správné načasování a zvolení způsobu zákroku v dané situaci. Zde se mohou uplatňovat 
i technické prostředky, jako jsou beranidla, žebříky, palice, vozidla policie k počátečnímu 
přiblížení a bez těchto pomůcek se prakticky zákrok víceméně ani povést nedá. Zde funguje 
dobrá spolupráce mezi policií a mimoresortními složkami policie, kdy jsou policii umožněny 
zákroky v autentických dopravních prostředcích, tedy v reálném prostředí, což je dobré pro 
zlepšení rychlosti a kvality zákroků v těchto prostředcích.  

 
4) Výcvik použití dopravních prostředků a speciální techniky policie – v této formě 

výcviku, která je zaměřena zejména na řidiče služebních vozidel se cvičí rychlý a bezpečný 
přesun jednotky ze základny, či shromaždiště v hustém městském provozu na místo určení 
velitelem v terénu, či štábu, nebo vozidla. Součástí výcviku je i použití dopravního prostředku 
jako možného krytí při zákroku, nebo zákrok z vozidel z vyčkávací pozice. Nácvik použití 
speciální techniky, nebo za podpory speciální techniky klade zvýšené nároky na koordinaci 
jednotky, techniky, znalost místa zákroku, momentální situace a vyhodnocování poznatků 
před rozkazem k zákroku. Je zde důležitá fáze načasování a správného užití konkrétní 
techniky. Zvýšené nároky se kladou i na samotné osádky těchto vozidel, které se nacházejí 
v psychicky velmi náročných situacích, jestliže již dojde na použití této techniky. Vodní stříkač 
se zpravidla užívá k rozehnání agresivního davu, kolové vozidlo OKV zejména k proražení 
barikád namontovanou radlicí na svém předku, či zadržení, nebo vytlačení davu pletivovou 
zábranou.  

 
5) Taktická příprava – je důležitá zejména při vyžádaných asistencích policistů 

kriminální služby a vyšetřování a při běžném výkonu pořádkové služby. Zde se nacvičují 
zákroky v budovách, místnosti proti jednomu, nebo více pachatelům, na veřejnosti, či ve 
vozidle. V současné době je velmi velká a intenzivní příprava v rámci projektu „aktivní 
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střelec“,23 kdy je třeba se seznámit s tímto druhem agresora a zakomponovat do výcviku 
metody na kvalitní a rychlé zneškodnění takovéto osoby a zároveň ihned poskytnout pomoc 
případným zraněným osobám. Zároveň je třeba nacvičit koordinovaný postup zúčastněných 
jednotek na místě, jelikož je pravděpodobné, že by na místě zasahovalo více policistů 
z různých útvarů. K tomuto druhu taktické činnosti se dají používat i různé technické 
prostředky, jako je služební vozidlo, žebříky, lana na slaňování, beranidla pro usnadnění 
násilného vstupu do objektu. Při akcích se mimo služebního drilu cvičí i používání schopností 
vlastní invence policistů na místě. Zvláště při zákrocích je i velmi nutná psychická a fyzická 
odolnost zakročujících policistů.  
 
3.6 Další skupiny, kterými Speciální pořádková jednotka disponuje 

 
SPJ provozuje vlastní operační středisko, které je umístěno přímo v budově jednotky. 

Jestliže nejsou v budově přítomni služební funkcionáři, řídí operační středisko chod jednotky. 
Operační středisko zprostředkovává podmínky pro kvalitní plnění služeb policistů, provádí 
nezbytnou součinnost při vyslání policistů do terénu, vydává potřebný materiál  
a techniku a plní další úkoly v rámci objektu.  

Každé oddělení má vlastní dokumentační skupinu. Jedná se o vyčleněné a proškolené 
policisty, kteří pořizují obrazové, zvukové, popř. jiné záznamy z událostí, kde policisté SPJ 
zakročují, či vyvíjejí nějakou činnost. Záznamy jsou po pořízení analyzovány a dále je s nimi 
nakládáno dle potřeby v souladu se zákonem. Záznamy se také pořizují na výcvicích, 
následně se vyhodnocují a poté se dle výsledků zaujímají stanoviska. 

Čestná jednotka SPJ. Úkolem čestné jednotky je důstojná reprezentace Krajského 
ředitelství hlavního města Prahy a zajišťování účasti Policie České republiky na důležitých 
společenských akcích. Mezi tyto akce patří slavnostní přehlídky ozbrojených sborů, pietní 
akty, obřady s vojenskými poctami a čestná stráž standarty speciální pořádková jednotky  
a Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Nový rozměr získalo nasazení čestné 
jednotky pravidelnou účastí na slavnostní přísaze nových policistů.24  

Mimo klasické plnění služebních povinností se jednotka účastní různých dětských 
dnů, či dnů s policií, kde prezentuje veřejnosti své vybavení, vozový park a předvádí ukázky 
divákům, které obnášejí řešení modelových situací, použití donucovacích prostředků  
a simulovaných zákroků. SPJ se snaží přispívat k pozitivnímu vnímání policie a jednotky ze 
strany veřejnosti jako nejen silového a represivního aparátu.  
 

                                                           
23

 Aktivní střelec = nebezpečný pachatel, který volil použití zbraně proti jiným osobám k dosažení svých cílů. 
Obvykle jde o jednotlivce, může se ale také jednat o skupinu pachatelů. Nemá zábrany pro jakékoliv chování 
s cílem zabít nebo zranit co největší počet osob. 
Katalog typových činností integrovaného záchranného systému, Výbor pro civilní nouzové plánování, 2014. 
http://metodika.cahd.cz/stc/STC%2014-IZS%20AMOK.pdf 
24

 STEJSKAL, Jiří. Speciální pořádková jednotka. Praha: Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, nedatováno. 
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4. Nejvýznamnější akce za účasti Speciální pořádkové jednotky 
 
V rámci této kapitoly bude poukázáno na klíčová data v období existence SPJ. Jedná 

se o události, které se svým významem, či závažností zapsaly do historie jednotky ať už  
v pozitivním, či negativním smyslu. SPJ se za dobu své existence podílela na stovkách 
bezpečnostních opatření různého charakteru, ale přesto se najde pár událostí, akcí nebo 
bezpečnostních opatření, na které vzpomínají nejen policisté, kteří se na jejich plnění přímo 
v té době podíleli, tak jsou i v hlubokém povědomí občanů a kolikráte ještě po dlouhé době 
vzbuzují vášně a emoce.  

Nejzásadnějším datem je pravděpodobně vznik samotné jednotky, která byla zřízena 
rozkazem tehdejšího policejního prezidenta plk. Oldřicha Tomáška ze dne 19. května 1995  
a tak se začala odvíjet pestrá historie tohoto útvaru. 

 
Global Street Party (1998) 
 
Jedním z nejdůležitějších, avšak pravděpodobně nejbolestivějším historickým 

milníkem, které měly vliv na SPJ jako celek a vůbec její strukturu a postavení byla Global 
Street Party, která se odehrála v ulicích hlavního města Prahy 16. května 1998 a měla za 
následek pouliční nepokoje, bitky s policií, zraněné na obou stranách a zničený veřejný 
i soukromý majetek. Akce měla za cíl protestovat proti globalizaci světové ekonomiky, 
upozornit na vzrůstající nebezpečí automobilismu a poukázat na vzrůstající moc 
nadnárodních korporací. Místo toho se díky nedokonalé organizaci protesty změnily na 
soustředění se na rozbíjení výloh obchodů, restaurací a pouliční násilnosti a výtržnosti. I přes 
negativní vývoj se České nevládní ekologické organizace nedistancovali od pořadatelů akce. 
Při násilnostech a nepokojích bylo zraněno 17 policistů a zhruba 30 demonstrantů bylo 
zadrženo a realizováno Policií České republiky pro podezření z různých skutků. Demonstranti 
byli nejčastěji stíháni pro skutky poškozování cizí věci, výtržnictví, útok na veřejného činitele, 
ale také například pro neoprávněné držení cizí platební karty. Kritika se snesla i na zakročující 
policisty. Byli obviňováni z přílišné brutality při zákrocích.25 

 

                                                           
25

 Praha 2: Sobotní akce Global Street Party 98 nebyla nahlášena. ČTK. 18. V. 1998. 
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Ilustrace: Policisté SPJ při zásahu na Global Street Party.26 
 

 
 

Na policisty byla podána trestní oznámení, které pak byla následně inspekcí ministra 
vnitra odložena. Do problému se začaly zapojovat další organizace, jako např. Český 
helsinský výbor, generální tajemník Amnesty International, Dokumentační středisko pro 
lidská práva, nebo Spolek na ochranu nezávislé justice a žádaly řádné prošetření celé 
záležitosti. Policie a Ministerstvo vnitra trvali na tom, že zásah policie byl adekvátní, 
přiměřený a provedený profesionálně.27  

Prošetřování zákroků policie na akci byla prošetřována ještě dlouho po jejím 
skončení, jelikož ani jedna ze stran nebyla spokojena s výsledky šetření. Obě strany odmítaly 
jakékoliv protiprávní jednání, či pochybení.28 

Zde se ukázalo, že jednotka je početně nevýrazná a není schopna čelit velkým akcím 
tohoto typu, kdy se požaduje nasazení daleko většího počtu pořádkových policistů. Dále bylo 
mimo jiné poukázáno na špatné a nedostačující vybavení jednotky. Ještě v tomto roce je 
jednotka početně navýšena na počet 507 policistů a je rozdělena do čtyř oddělení, tak jak ji 
známe dnes.  

                                                           
26

 Global Street Party – ohlédnutí po 10 letech. http://www.csaf.cz/print.php?clanok=833 
27

 Při květnové Global Street Party se policisté chovali násilně, ale přes snahu občanských iniciativ nebyl nikdo 
potrestán. Lidové noviny. 10. XII. 1998. 
28

 Global Street Party se bude znovu vyšetřovat, říká ministr Grulich. Moravský den. 12. IX. 1998. 
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Mezinárodní měnový fond Praha (2000) 
 
Zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Praze v září 2000 bylo skutečnou 

zkouškou nejen pro policisty SPJ, ale i pro další tisíce policistů, kteří byli do naveleni z celé 
České republiky. Jednalo se o zkušenost, kterou do té doby čeští policisté neměli, ale dle 
informací o zasedání MMF z předchozího roku z amerického Seattlu bylo zřejmé, že ani tady 
nebude zasedání finančníků probíhat v pokojném duchu. Přes tyto informace byla Policie 
České republiky, magistrát, ale i samotní vládní činitelé kritizování za přehnaná bezpečnostní 
opatření a značné přeceňování situace. Pražská SPJ dostala jeden z nejzávažnějších úkolů  
a to uhájit Nuselský most, jelikož zasedání finančníků se odehrávalo v Kongresovém paláci na 
Praze 4, kam se snažili demonstranti stůj co stůj dostat směrem od Legerovy ulice na Praze 2. 
K největším střetům došlo 26. a 27. září 2000, kdy jednotka SPJ Nuselský most sice uhájila, 
ale probíhaly na jiných místech v okolí Kongresového centra tvrdé boje, při kterých byli 
zranění jak na straně policie, tak i na straně odpůrců globalizace. Zasedání finančníků nebylo 
narušeno a opatření si vysloužilo svoji kvalitou provedení uznání tehdejšího ministra vnitra 
Stanislava Grosse, tak tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla, a bylo pozitivně 
hodnoceno i ve světě.29 

 

Stručný přehled nejdůležitějších událostí v rámci MMF 2000: 
 
26. září 2000 – sobota – na náměstí Míru je nahlášena demonstrace levicových 

aktivistů, při pochodu v hale Hlavního nádraží dochází k fyzické potyčce mezi levicovými  
a pravicovými radikály, kdy je jeden z účastníků zraněn. Jinak toho dne žádné incidenty 
hlášeny nejsou. 

24. září 2000 – neděle – Z Letné na Náměstí Republiky se vydává pochod několika 
stovek pravicových radikálů. K Ministerstvu vnitra přichází zhruba 150 Italů a požadují 
vysvětlení, proč je na česko-rakouských hranicích zadržen vlak s dalšími pravděpodobnými 
demonstranty. 

25. září 2000 – pondělí – na Smíchovské nádraží dorazí vlak z italského Milána, 
v Praze je zatím klid. Odpoledne přelézají zábradlí Nuselského mostu tři aktivisté, po 
tříhodinovém vyjednávání od akce upouštějí a jsou předvedeni k výslechu, odkud jsou 
posléze propuštěni. 

26. září 2000 – úterý – je zahájeno zasedání finančníků. Na Náměstí Míru se schází 
cca 12 000 osob a pochodují směrem k Nuselskému mostu, kde hodlají prorazit policejní 
kordon a narušit zasedání finančníků. Zde se proražení kordonu nezdaří, a proto to 
demonstranti zkouší i dalšími směry. Největší střet je na rohu Krokovy a Lumírovy ulice. 
Násilnosti přerostou v otevřené střety, policie je zaplavena dlažebními kostkami, zápalnými 
lahvemi, pyrotechnikou, na to odpovídá vodními děly, pyrotechnikou a obušky. Boje 
probíhají až do noci, kdy demonstranti rozbíjejí mimo jiné provozovny McDonalds a KFC. 
Někteří protestující se marně snaží dostat na Výstaviště, kde probíhá recepce na počest 
finančníků. Napětí trvá až do pozdní noci, kdy se situace začne zvolna uklidňovat.  

27. září 2000 – středa – Po vyčerpávajícím a tvrdém předchozím dni je situace  
o mnoho klidnější, po Praze se pohybují skupiny demonstrantů a je zde cítit nejistota, jak 

                                                           
29

 První protesty odpůrců globalizace zažila Praha při summitu MMF a Světové banky. ČT24. 26. IX. 2010. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/102471-prvni-protesty-odpurcu-globalizace-zazila-praha-pri-
summitu-mmf-a-svetove-banky/ 
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bude probíhat tento den, vzhledem k tomu, že protestující se opět začínají scházet na 
Náměstí Míru. K žádné další akci ze strany protestujících však nedochází, den uplyne 
v poklidu, ale bezpečnostní opatření stále trvá.  

28. září 2000 – čtvrtek – situace se uvolňuje a žádné střety s policií se již 
neodehrávají. Napětí poleví i zejména proto, že finančníci zkrátili summit o jeden den, takže 
pro demonstranty, kteří se snažili vyvolat atmosféru strachu a napětí, aby finančníci byli pod 
tlakem, a plni obav z nadcházejících dní již Praha není zajímavá. V Praze jsou zjišťovány 
škody, které byly napáchány demonstranty při klidných a mírumilovných protestních akcích. 
Protestující nedosáhli žádného vítězství a to jak ovládnutí Kongresového centra, tak získání 
veřejného mínění na svoji stranu, že bojovali za správnou věc. Naopak došlo k zvýšení 
renomé Policie České republiky, která odpůrcům čelila s obrovským nasazením a svými 
zákroky zabránila ještě větším škodám na majetku a zvýšení eskalace násilí v ulicích. 

 
Ilustrace: Policisté při Mezinárodním měnovém fondu v Praze (2000).30 

 

 
 

V souvislosti se zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky bylo do 
výkonu služby nasazeno 10 131 policistů. Po skončení opatření vyhledalo ošetření  
98 policistů, z toho 19 zůstalo hospitalizováno. Ošetřeno bylo zhruba 500 demonstrantů, 
z toho 13 hospitalizováno. Na útvary policie bylo předvedeno 949 osob, z toho 386 cizinců. 
Nahlášeno bylo 207 demonstrací a manifestací. Policie zajišťovala i doprovodné akce jako 
zasedání skupiny G8, panelovou diskusi na Pražském hradě, či slavnostní večer v Národním 
divadle. Škody nahlášené po řádění demonstrantů se vyšplhaly na 13 453 000 Kč.31  

 

                                                           
30

 Měnový fond Praha. “Album fotek”. http://galerie.albumfotek.cz/10730/?page=view&foto=398409 
31

 Tiskový servis odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, Výběr – říjen 2000. Ministerstvo vnitra České 
republiky: odbor prevence kriminality, 2000.  
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Summit Severoatlantické aliance 2002, Praha 
 
Vzhledem ke zkušenostem z Mezinárodního měnového fondu z roku 2000 v Praze 

nebylo ani toto zasedání ze strany Policie České republiky jakkoliv podceněno a přípravy na 
toto opatření probíhaly již několik měsíců předem. Cílem opatření bylo, aby se zabránilo 
vyeskalování situace a pouličním bojům známých z měnového fondu.32  

Velká bezpečnostní opatření, která zasáhla hlavní město v době konání, slavila své 
úspěchy a během zasedání nedošlo k žádnému vážnému narušení veřejného pořádku, ani 
nebyly způsobeny žádné škody na veřejném, či soukromém majetku. Vzhledem k průběhu 
opatření a počtu nasazených policistů se do Prahy nedostavilo zdaleka tolik odpůrců 
Severoatlantické aliance, jako před dvěma lety. Počty odpůrců se počítaly jen na několik set. 
První odhady o počtu možných demonstrujících se začaly zjišťovat již několik měsíců dopředu 
a těmto informacím se přizpůsobovalo bezpečnostní opatření. Do hlavního města byly opět 
naveleny posily z ostatních krajských správ, stejně jako tomu bylo na v případě zajišťování 
bezpečnosti akce Mezinárodního měnového fondu 2000. Dle sdělení tehdejšího ministra 
vnitra Stanislava Grosse může být Česká republiky na průběh a zvládnutí bezpečnostního 
opatření patřičně hrdá, jelikož nedošlo k násilnostem a nepokojům jako při zasedání 
Mezinárodního měnového fondu. I při tomto opatření probíhaly například kontroly na 
hranicích, které trvaly až do ukončení summitu. Bezpečnostní opatření vyšlo na zhruba 
620 000 000 Kč, polovina částky byla užita na vybavení, druhá polovina na platy policistů. 
Pořízené vybavení sloužilo dál policistům při výkonu povolání. Jednalo se například  
i o nakoupené vrtulníky s termovizní, používané nyní zejména při pátracích akcích.33 

V roce 2003 dostává jednotka statut speciální pořádkové jednotky a dochází k druhé 
velké reorganizaci po roce 1998. Dále jsou provedena různá organizační opatření k zlepšení  
a zefektivnění chodu útvaru. 

V roce 2005 slaví jednotka své první „kulatiny“, a proto proběhl 7. června 2005 
slavnostní akt v areálu Střední policejní školy v Hrdlořezích. Slavnost se konala v kulturním 
sále za účasti nejvyšších představitelů Policie České republiky a pražské policie. Postupně 
přednesli své projevy velitel jednotky pplk. Luděk Procházka a po něm policejní prezident 
genpor. JUDr. Jiří Kolář, kteří se ohlédli za uplynulými deseti lety fungování jednotky  
a zhodnotili její práci. Bylo připomenuto, že policisté této jednotky jsou již v dnešní době 
nepostradatelnou součástí Policie České republiky jako celku a jsou významnou oporou při 
vnitrostátních a mezinárodních akcích. Bylo zdůrazněno, že vznik byl strategicky správným 
rozhodnutím a její absence v první polovině 90. let byla více než patrná. Závěrem projevu 
bylo přítomným policistům poděkováno za jejich službu a odvedenou práci a bylo popřáno 
mnoho úspěchů v následujících letech.34  

                                                           
32

 Selže- li policie při summitu, rezignuji, tvrdí Gross. Vysočina. 16. X. 2002. 
33

 Na boj čekají tři tisíce těžkooděnců. Mladá fronta dnes. 21. XI. 2002. 
34

 Speciální pořádková jednotka slavila kulatiny. Deník Metro, 2005. 
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„Bitva o Janov“ 2008 
 
Na pondělí 17. listopadu 2008 byla SPJ Praha požádána o spolupráci při zajišťování 

bezpečnostního opatření v litvínovské čtvrti Janov v severočeském kraji, kudy byl nahlášen 
pochod pravicových radikálů Dělnické strany a Autonomních nacionalistů. Pochodu se chtěli 
postavit na odpor a vyslovit nesouhlas s pochodem místní občané a také zde žijící Romové. 
Po skončení opatření se této akci začalo přezdívat „druhý Měnový fond“, nebo „bitva  
o Janov“ a opatření bylo svými následky přirovnáváno k roku 2000 a řádění levicových 
radikálů v Praze. V několika případech dokonce místní občané pomáhali radikálům  
a znesnadňovali práci policii.35  

Pochod pravicových radikálů byl svolán proto, že zde již byla údajně nesnesitelná 
situace na tomto sídlišti ze strany Romů a sociálně nepřizpůsobivých, kteří doslova terorizují 
nejen tuto městskou čtvrť. Na základě toho přijeli pravicoví radikálové projevit podporu  
a sympatie místnímu obyvatelstvu. Toto se však nelíbilo místním Rómům. Policie měla za 
úkol obě skupiny k sobě nepustit a zachovat nenarušený veřejný pořádek. Policie ještě před 
začátkem opatření prováděla kontroly vozidel a osob mířících do města a zabavovala zbraně, 
nebo předměty jako potencionální zbraně sloužící. Zbraně byly zabavovány jak na straně 
radikálů, tak Rómů. Mezi nejčastější typy zabavených zbraní byly nože, boxery, baseballové 
pálky, různé násady, ale i mačety.36  

 
Ilustrace: Nepokoje na sídlišti Janov (Litvínov, 2008).37 

 

 
 

Klidný začátek a průběh opatření se zakrátko změnil v zhruba dvouhodinovou bitvu 
mezi zhruba tisícovkou radikálů podporovaných místním obyvatelstvem a policií, které se 

                                                           
35

 Téma: Demonstrace nacionalistů v Janově. Deník.cz, listopad 2008. 
http://www.denik.cz/tema/litvinov_janov_demonstrace_nacionaliste_romove.html 
36

 Bitva v Janově – těžká zranění na obou stranách. Ústecký deník. 17. XI. 2008. 
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20081117_demo_litv.html 
37

 Protiromské protesty tlumily největší policejní manévry za poslední tři roky. Novinky.cz., 11. IX. 2011. 
http://www.novinky.cz/krimi/244319-protiromske-protesty-tlumily-nejvetsi-policejni-manevry-za-posledni-tri-
roky.html 
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podařilo zachovat veřejný pořádek, i když byly způsobeny škody na majetku a došlo ke 
zranění osob na obou stranách. Extrémisté po policistech házeli lahve, kameny 
a pyrotechniku, policisté odpovídali použitím koní, obušků a pyrotechniky. Během nasazení 
bylo zraněno celkem 14 osob, 7 demonstrantů a 7 policistů. Okolo šesté hodiny večerní se 
radikálové rozcházejí, policisté stále zůstávají na místě a hlídkují. Opatření bylo vyhodnoceno 
jako úspěšné a splnilo svůj účel.38 

 

                                                           
38

 Extremisté tři hodiny marně dobývali romské sídliště Janov. iDnes, 17. XI. 2008. http://zpravy.idnes.cz/video-
extremiste-tri-hodiny-marne-dobyvali-romske-sidliste-janov-p9h-/domaci.aspx?c=A081117_113603 
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Zákrok proti fanouškům srbského fotbalového klubu Červená Hvězda Bělehrad 
(2009) 
 
V pátek 21. srpna 2009 se konal fotbalový zápas mezi fotbalovými týmy Slavia Praha  

a týmem Červená hvězda Bělehrad. Policie České republiky disponovala informacemi, že do 
hlavního města dorazí cca 1 000 fanoušků bělehradského týmu a že jsou známí svojí 
agresivitou a násilnostmi na stadionech i mimo ně. Již po překročení české státní hranice na 
Moravě byly Srby rabovány benzinové pumpy, které se nacházely na trase cesty jejich 
autobusů. Proti fanouškům byl proveden zákrok ze strany policie a zhruba čtyřicet z nich bylo 
okamžitě vyhoštěno.  

Po příjezdu fanoušků do hlavního města byly větší problémy již odpoledne na Praze 1 
v Železné ulici, kdy došlo k poničení směnárny. Fanoušci hlasitě skandovali, zapalovali 
světlice a házeli pyrotechniku. Po incidentu začala situace na místě gradovat. Srbové 
doprovázeni policisty SPJ na metro Můstek při pochodu ničili majetek a napadali 
nezúčastněné osoby a proto byl proveden proti fanouškům ze strany policistů SPJ zákrok. 
Zákrok probíhal na Praze 1 na celé ulici Na Můstku, kdy bylo za použití donucovacích 
prostředků omezeno na osobní svobodě zhruba 180 fanoušků. Došlo k poničení restaurace, u 
které zákrok probíhal, a také došlo ke zranění několika fanoušků. Po tomto zákroku byl po 
zbytek dne klid a i fotbalové utkání se obešlo bez nepokojů.39 

 
Ilustrace: Policejní zásah na Můstku (Praha, 2009).40 

 

 
 

 

                                                           
39

 Praha jako bojiště. Srbští rowdies zaútočili na policisty. Lidovky.cz. 20. VIII. 2009. 
http://sport.lidovky.cz/praha-jako-bojiste-srbsti-rowdies-zautocili-na-policisty-pmz-
/fotbal.aspx?c=A090820_180938_ln-sport-fotbal_ppe 
40

 HNÍZDIL, Václav. V centru Prahy řádili bělehradští fanoušci. Novinky.cz. 20. VIII. 2009. 
http://www.novinky.cz/krimi/176914-v-centru-prahy-radili-belehradsti-fanousci.html 
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Zákrok proti squatterům na Praze 2, Albertově (2009) 
 
Dne 14. září 2009 byl v rámci vyhlášeného týdne občanské neposlušnosti obsazen 

squattery dům na rohu ulic Na Slupi a Apolinářské na pražském Albertově. Část squatterů již 
byla v domě a část se snažila do domu dostat. Před domem se dále začali shromažďovat 
sympatizanti squatterů a začala kolabovat doprava. Vzhledem k chování squatterů vůči 
přítomným policistům, nespolupracování s policisty z antikonfliktního týmu a nerespektování 
výzev bylo proti zhruba dvě stě osobám na ulici proveden po marných předchozích výzvách 
služební zákrok a dav byl vytlačen za použití donucovacích prostředků do okolních ulic. 
Sympatizanti squatterů se ale vraceli a snažili se dostat zpět k obsazenému domu. Proto byl 
proveden opětovný zákrok a bylo omezeno na osobní svobodě zhruba 70 osob. Tyto skupiny 
již byly vyzbrojeny dlažebními kostkami a stavěli barikády proti služebním vozidlům. 
Následný den v brzkých ranních hodinách byl policií proveden zákrok proti squatterům 
v obsazené budově. Do budovy se bylo třeba probourat za pomocí beranidel a palic, 
následně vniknout okny prvního patra za použití požárních žebříků. Následně bylo omezeno 
na osobní svobodě 24 osob, již bez použití donucovacích prostředků.41  

 
Ilustrace: Zákrok policistů proti squatterům na Albertově (Praha, 2009).42 

 

 
 

                                                           
41

 Těžkooděnci udeřili nad ránem. Mladá fronta Dnes. 14. IX. 2009. 
42

 Policie hrozila squatterům, během dne zatkla jejich 70 příznivců. Lidovky.cz, 12. IX. 2009. 
http://www.lidovky.cz/policie-hrozila-squatterum-behem-dne-zatkla-jejich-70-priznivcu-pv7-/zpravy-
domov.aspx?c=A090912_163557_ln_domov_tai 
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Nasazení Speciální pořádkové jednotky ve Šluknovském výběžku 
(2011 a 2012) 
 
V průběhu roku 2011 a 2012 se SPJ Praha mimo jiné podílela na zajišťování veřejného 

pořádku na demonstracích ve Šluknovském výběžku a dále byla nasazena na pravidelný 
výkon služby v této krizové lokalitě, zejména v městech Rumburk, Nový Bor, Varnsdorf  
a Šluknov. Cílem bylo snížit sociální napětí, které zde vyústilo několika závažnými násilnými 
událostmi ze strany romského etnika vůči běžným občanům. Situace vygradovala a vyústila 
v několik demonstrací a následovalo rozhodnutí o nasazení SPJ na severu Čech.43 

 
Ilustrace: Policisté ve Šluknovském výběžku (2012).44 

 

 
 

Z důvodu závažnosti situace zasedla i Bezpečnostní rada státu a výsledkem analýz  
a možných řešení bylo jako jedno z hlavních nasazení SPJ Praha v rizikové lokalitě. SPJ 
prováděla hlídkovou činnost jak pěší, tak ve vozidlech a stěžejním úkolem bylo zachovat 
veřejný pořádek, podílet se na snížení kriminality a spolupracovat s místními státními 
složkami. Působení SPJ na severu Čech nebylo časově limitováno a mělo skončit až v době, 
kdy budou učiněna další opatření, kterými bude nahrazeno působení jednotky na místě. 
Denně bylo nasazeno cca 50 policistů. Již v průběhu působení SPJ Praha na místě se 
postupně připojily a v pravidelných časových intervalech střídaly SPJ jednotky z hlavního 
města Prahy, Ostravy a Brna. Současně byl v plánu vznik SPJ ústeckého kraje, která měla 
převzít úkoly SPJ jednotek z jiných krajů, až tyto lokalitu nadobro opustí. Téměř okamžitě po 
nasazení SPJ Praha došlo v oblasti ke zklidnění situace a policisté byli velmi pozitivně vnímáni 
ze strany občanů. Vzhledem k tomu, že policisté vykonávali službu ve dne i v noci, dostaly se 
k nim pozitivní ohlasy občanů, že mimo jiné konečně mohou jít posedění ven a nemusí se 
bát. V těchto sociálně vyloučených lokalitách je třeba přizpůsobovat službu potřebě 
konkrétního regionu. Tyto taktické prvky se dějí na základě tzv. Crime mappingu. Crime 
mapping provádí mapování vzorců a trendů kriminality, na základě toho se co nejefektivněji 
nasazují policisté na výkon služby a průběžně se zhotovuje analýza regionu. Policisté SPJ 
                                                           
43

 Jak na policii útočí agresivní srabové. Schovají se za dav. Mladá fronta Dnes. 12. IX. 2011. 
44

 Úřady neřešily krizi na Šluknovsku koordinovaně, uvádí zpráva. Deník.cz, 29. VIII. 2012. 
http://www.denik.cz/z_domova/urady-neresily-krizi-na-sluknovsku-koordinovane-uvadi-zprava-20120829.html 
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Praha byli z oblasti staženi v dubnu 2012 a mohli si připsat ve svých milnících nejdelší 
nasazení mimo hlavní město Prahu a nabytí nového druhu zkušeností, ze kterých mohou 
čerpat i nadále v obdobných situacích.45  

 
Ilustrace: Socioekonomické aspekty a jejich dopad na bezpečnostní situaci  

ve Šluknovském výběžku (2011).46 
 

 
 

Série protestů pravicových radikálů v Českých Budějovicích (2013) 
 
V roce 2013 v červnu a červenci proběhla za značné medializace v tisku a televizi série 

demonstrací na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Spouštěcím mechanismem v již napjaté 
situaci byl konflikt na tomto sídlišti mezi Romy a místními obyvateli, který přerostl v bitku 
několika desítek lidí na dětském hřišti, a na místě museli zasahovat policisté.47 V průběhu 
několika týdnů se uskutečnilo několik demonstrací pravicových radikálů, kteří svým jednáním 
údajně přišli podpořit místní obyvatele. Vzhledem ke značnému riziku konfliktu a nepokojů 
byla požádána SPJ Praha o vyslání policistů na pomoc policistům ze správy jihočeského kraje. 
Na toto bezpečnostní opatření dorazily pořádkové jednotky i z jiných krajů. Pořadatelé 
uváděli, že přišli poukázat na problémy na sídlišti se sociálně slabými, radnice v čele 
s českobudějovickým starostou oponovala, že problém na sídlišti Máj je zveličený  
a o takovouto podporu nemají zájem. V rámci zvýšených opatření byly prováděny kontroly 

                                                           
45

 Bezpečnost na Šluknovsku posílí policisté z Prahy. Novinky.cz. 23. VIII. 2011. 
http://www.novinky.cz/krimi/242601-bezpecnost-na-sluknovsku-posili-policiste-z-prahy.html 
46

 MAYER, Jindřich. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit a jejich bezprostředním okolí  
(prezentace v pdf, 2011). 
47

 Kvůli dětem na hřišti se na Máji strhla mela. Českobudějovický deník. 23. VI. 2013. 
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kvuli-detem-na-hristi-se-na-maji-strhla-mela-20130623.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Bc. David Fejtek, MBA, Speciální pořádkové jednotky a jejich role v bezpečnostním systému České republiky 

(2014-2015_A_12) 
 

 

28 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

vozidel na příjezdech do města a byly zabavovány zbraně, jako jsou nože tyče, boxery, či 
baseballové pálky. Přesto na bezpečnostních opatřeních docházelo k bitkám mezi policií  
a radikály, bylo zajištěno, či zadrženo a zraněno několik stovek osob na straně radikálů  
a zranění byli i na straně policie. Demonstranti útočili na policii kameny, lahvemi, 
pyrotechnikou a policisté používali standardní donucovací prostředky, zaznamenávali 
protiprávní jednání ze strany demonstrantů a zakročovali proti tento jedincům. Jak již bylo 
výše uvedeno, SPJ Praha reaguje na trendy kriminality a skupinového násilí a vytváří vlastní 
taktické opatření a výcviky zaměřené na tento současný trend. Proto byly v Českých 
Budějovicích nasazeny taktické týmy, které po zadokumentování protiprávního jednání 
jedince, či agresivní skupiny provedly zákrok a osobu, nebo skupinu zajistily. Policisté byli 
v civilu, snažili se i svojí vizáží být nerozeznatelní od radikálů a tato taktika se již při průběhu 
opatření ukázala jako vysoce efektivní a účinná.  

Po odstranění leaderů skupin davu se situace ihned a značně zklidnila a dav přestal 
být organizovaný a stala se z něho pouhá masa lidí, se kterou se již pořádkovým policistům 
lépe pracovalo. Na druhou stranu je třeba podotknout, že týmy byly terčem kritiky ze strany 
občanů a i některých odborníků. Vzhledem k nesouhlasu se zákroky ze strany občanů byly 
ihned po opatřeních podávány desítky stížnosti a trestních oznámení na policii.48  

 
Ilustrace: Zákroky policistů proti radikálům (České Budějovice, 2013).49 

 

 
 
 

                                                           
48

 Protiromské protesty v Budějovicích nekončí, policie obvinila 16 lidí. ČT24. 26. IX. 2013.  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/243625-protiromske-protesty-v-budejovicich-nekonci-policie-
obvinila-16-lidi/ 
49

 Bitva o sídliště Máj v Budějovicích: Policie sebrala 60 demonstrantů včetně žen. Blesk, 13. VII. 2013. 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/201824/bitva-o-sidliste-maj-v-budejovicich-policie-sebrala-60-
demonstrantu-vcetne-zen.html 
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5. BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM STÁTU 
 
Bezpečnostní systém je třeba chápat jako soustavu a systém, který zabezpečuje 

koordinovaný postup příslušných složek při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel. 
Mezi složky patří státní orgány, ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné 
složky, orgány územních samosprávných celků, havarijní služby a právnické a fyzické osoby  
a to i podnikající.  

Bezpečnostním systémem České republiky dále rozumíme plánované, kontrolované  
a cílené postupy územních samospráv, státních orgánů, právnických a fyzických osob, dále 
prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci. Tyto složky se zároveň podílí i na tvorbě 
bezpečnostní politiky, nejsou jen jejím nástrojem.50 

Hrozbami, které hrozí, nebo jsou vážnými bezpečnostními hrozbami pro stát, se 
zabývá bezpečnostní strategie České republiky. Tato se zabývá bezpečností státu a jeho 
obyvatel, která je spojena s jeho suverenitou. Strategie musí operativně a adekvátně 
reagovat na možná hrozící rizika a činit opatření, na jejich snížení, či eliminaci. V strategiích 
se prolínají a propojují jak aspekty státních a obecních institucí, tak i fyzických a právnických 
osob.  

Bezpečnostní strategie je základní koncepční dokument Vlády České republiky, který 
specifikuje na základě bezpečnostních hrozeb a z nich plynoucích rizik bezpečnostní zájmy 
České republiky a stanovuje místo a úlohu správních úřadů, orgánů územní samosprávy, 
ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a jiných složek, které naplňují bezpečnostní politiku 
České republiky.51  

Bezpečnostní situací státu je značně nesnadné uchopit jako pojem. Můžeme se o to 
však pokusit prostřednictvím analýzy některých stěžejních dokumentů. 

Bezpečností rozumíme stav, kdy je systém schopen odolávat známým  
a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti 
jednotlivým prvkům, případně celému systému tak, aby byla zachována struktura systému, 
jeho stabilita a spolehlivost. Tento stav je míra stability systému, jeho primární a sekundární 
adaptace. Rovněž lze říci, že se jedná o stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány 
hrozby pro referenční objekt a jeho zájmy, přičemž je tento objekt eliminaci stávajících  
i potencionálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten na ní participovat.52  

 
5.1. Prvky bezpečnostního systému České republiky 
 
Prvky bezpečnostního systému dělíme podle toho, zda patří do ústřední, nebo 

územní úrovně. Na ústřední úroveň řadíme prezidenta České republiky, Vládu České 
republiky, Parlament České republiky a ústřední správní úřady.53 Územní úroveň je 
reprezentována kraji, obcemi a obcemi s rozšířenou působností. 

 

                                                           
50

 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu: aktualizovaná verze ke dni 
15. X. 2009. Ministerstvo vnitra České republika, Praha 2009. CD ROM. 
51

 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu: aktualizovaná verze ke dni 
15. X. 2009. Ministerstvo vnitra České republika, Praha 2009. CD ROM. 
52

 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu: aktualizovaná verze ke dni 
15. X. 2009. Ministerstvo vnitra České republika, Praha 2009. CD ROM. 
53

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 
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5.2. Úloha Policie České republiky v bezpečnostním systému státu 
 
Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor, který se řídí zákonem o Policii 

České republiky č. 273/2008 Sb., který řídí policejní prezident. Tento je odpověden ministru 
vnitra. Policie je podřízena ministerstvu vnitra a toto vytváří podmínky pro chod policie. 
V rámci bezpečnostního systému plní policie své úkoly dle zákona o policii a dalších 
příslušných právních předpisů. Je jednou ze základních složek integrovaného záchranného 
systému a při plnění úkolů využívá své oprávnění a plní své povinnosti. Policie se nejenže 
podílí na plnění úkolů při nastalé mimořádné situaci, ale podílí se i na přípravě na tyto 
mimořádné události, výcviku policistů a vypracovávání krizových plánů a opatření. 

Cílem při krizové situaci je vždy zamezení krizové situaci, odstranění jejich následků, 
obnova vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku a obnova po krizové situaci. Policie víceméně 
neprovádí vzhledem ke svému katalogu činností záchranné, ani likvidační práce. Při likvidaci 
následků vzniklých živelnými pohromami, katastrofami, velkými dopravními a průmyslovými 
nehodami lze použít specializované útvary pořádkové policie, jako jsou speciální pořádkové 
jednotky, nebo zásahové jednotky. Dále se záchranných prací účastní letecká služby, 
kynologické a potápěčské útvary.  

 
Ilustrace: Schéma krizového řízení u Policie České republiky.54 

 

 
 

V rámci činnosti policejních sil je velký rozdíl, jestliže policie plní své běžné úkoly za 
„normálního“ stavu, nebo zdali plní při zabezpečování mimořádných bezpečnostních 
opatření. Zde je rozdílné zejména nasazení sil a prostředků, které je třeba k zvládnutí situace 
použít. Samotná činnost policie a její povinnosti, či oprávnění se nemění, jelikož platí stejné 

                                                           
54

 FIALA, Milan, Oddělení krizového řízení Policejního prezídia České republiky. Powerpointová prezentace, 
2009. 
Oddělení krizového řízení. Policie České republiky.  
http://www.policie.cz/clanek/oddeleni-krizoveho-rizeni-762887.aspx 
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povinnosti policistů, které obsahuje zákon o Policii České republiky a příslušné právní 
předpisy. Důležité jsou vypracované koordinační dohody mezi Policií České republiky, obcemi  
a samosprávou, které obnášejí podíly jednotlivých subjektů na opatřeních, zvolený společný 
postup policie a obcí při zajišťování veřejného pořádku a možnost sdílení a spolufinancování 
techniky, či nástrojů a prostředků, které by podpořily kvalitní výkon policejní práce. Mezi 
prostředky řadíme zejména kamerové systémy, koordinace hlídek městské a státní policie, či 
preventivní a osvětové akce ze strany obcí. 

 
Krizové skupiny v rámci krajských ředitelství policie vytváří a aktualizují plány 

akceschopnosti, krizové plány a plány veřejného pořádku a bezpečnosti. Zároveň se podílejí 
na havarijních plánech kraje, krizových plánech a jiných dílčích plánech. Policejní krizová 
pracoviště jsou budována na úrovni okresů a krajů jak v rámci útvarů s obecnou koordinační 
rolí, tak i u významných výkonných a logistických složek.  

 
Oddělení krizového řízení Policejního prezidia České republiky: 
 

• Plní funkci sekretariátu krizového štábu policejního prezidenta. 

• Podílí se na organizaci vzdělávání a odborné přípravě policistů. 

• Zastupuje Policii České republiky jako základní složku integrovaného záchranného 
systému. 

• Metodicky řídí útvary policie s celostátní působností a územní odbory policie při 
přípravě a řešení mimořádných událostí. 

• Spolupracuje s ministerstvem při metodickém řízení a koordinování činnosti policie 
při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových stavů. 

• Provádí analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, vytváření koncepcí, 
organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením 
mimořádných událostí a krizových stavů. 

• Spolupracuje se státními orgány a orgány státní samosprávy. 

• Usměrňuje systém bezpečnostní ochrany objektů, které užívá policie, vede  
a aktualizuje přehled objektů, provádí metodickou a kontrolní činnost v oblasti 
bezpečnostní ochrany objektů.  
 
Policie plní své úkoly zejména dle § 20 zák. č. 273/2008 Sb., který přímo stanovuje 

působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při řešení krizových situací  
a mimořádných událostí a při přípravě na ně. Při těchto událostech policie plní své úkoly 
v souladu se zákonem o policii. Policisté se mohou podílet na záchranných a likvidačních 
pracích, jestliže jsou k tomu vycvičeni a vybaveni, je-li to nezbytné pro záchranu života, 
zdraví, nebo majetku a jsou li k tomu určeni policejním prezidentem.55  

V rámci zajištění policejních činností je policista oprávněn požádat každého, aby 
policistovi poskytl pomoc v případě, že zde hrozí nebezpečí života, zdraví, nebo majetku. 
Osoba není povinna pomoc poskytnout, jestliže by sebe, nebo osobu blízkou vystavil 
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 ŠKODA, Jindřich, František VAVERA a Radek ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2. vydání. Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2013. ISBN 978-80-7380-447-3. 
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vážnému ohrožení, nebo tomu brání jiné závažné důvody.56 
Důležité pro zkvalitnění zajištění úkolů krizových plánů se policie jako jeden z hlavních 

pilířů integrovaného záchranného systému účastní pravidelných cvičení v rámci 
integrovaného záchranného systému a jeho složek. Výcviky jsou zaměřeny zejména na velké 
nehody (autobus, letadlo, vlak), pátrání po nezvěstných osobách, přeshraniční 
pronásledování, zásah u havárie nebezpečných látek apod. Dále je třeba reagovat na aktuální 
trendy v zahraničí, které mohou zasáhnout i Českou republiku. Zejména se jedná o nácvik 
souhry mezi jednotlivými složkami a koordinací jejich práce. V současné době proběhlo 
cvičení v reakci na aktivního střelce, což je sice zahraniční fenomén, ale nelze vyloučit, že by 
se situace mohla vyskytnout i zde u nás. Tohoto se účastnily hlavní složky integrovaného 
záchranného systému, tedy policisté, hasiči a zdravotníci. 

                                                           
56

 ŠKODA, Jindřich, František VAVERA a Radek ŠMERDA. Zákon o policii s komentářem. 2. vydání. Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2013. ISBN 978-80-7380-447-3. 
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6. Služební náplň a nejčastější typy akcí při kterých dochází k nasazení policistů 
  Speciální pořádkové jednotky 

 
Násilí při sportovních utkáních, demonstrace, extremismus, či služby v sociálně 

vyloučených lokalitách. To jsou ty nejzásadnější situace a bezpečnostní opatření, do kterých 
jsou policisté SPJ nasazováni. Vzhledem k různým charakterům problematik musí SPJ 
reagovat na tyto problematiky rozdílně. Vzhledem k faktu, že hromadná narušení veřejného 
pořádku probíhají po celé republice, je policie nucena a povinna realizovat rozsáhlá 
bezpečnostní opatření, aby zachovala veřejný pořádek, nedošlo k jeho narušení a zákroky 
byly pozitivně vnímány občany i sdělovacími prostředky. Jedná se o fenomény, které začaly 
nabývat na intenzitě zejména po roce 1989. Vzhledem k rostoucí intenzitě demonstrací, 
růstu extremismu a zvyšování se projevů násilí na sportovních stadionech byla i mimo jiné 
zřízena SPJ v Praze a poté dle potřeb byly jednotky zakládány i v jiných krajích.  

Policie je povinna plnit úkoly zejména při ochraně veřejného pořádku, bezpečnost 
osob a majetku, v těchto případech zejména dojde-li k jejich ohrození při konání kulturních, 
sportovních, společenských akcích, nebo při extremistických pochodech, či jiných akcích, kdy 
k takovýmto porušením, či ohrožením může dojít. Policie se v rámci výkonů své pravomoci 
řídí příslušnými zákony, kterými jsou zejména: Ústava České republiky, Listina základních 
práv a svobod, Zákon o Policii České republiky, Zákon o přestupcích, Trestní zákoník, Trestní 
řád, Zákon o právu shromažďovacím, a dalšími platnými právními předpisy. Mezi další právní 
předpisy řadíme zejména interní akty řízení, či různé druhy rozkazů, které vymezují způsoby 
zakročování, nasazování sil, prostředků a již konkrétní povinnosti nasazovaných složek.  

Jednotlivá práva jako např. právo demonstrovat, svobodně se shromažďovat, či 
navštěvovat kulturní a sportovní utkání nesmí ve fungujícím demokratickém systému přerůst 
ve zneužívání těchto práv, nebo dokonce k jejich porušování. Je velmi negativně vnímáno, 
jestliže jsou extremistické pochody, shromáždění, nebo demonstrace pořádané levicovými, 
nebo pravicovými extrémisty pořádány mnohdy pod různými zástupnými záminkami. 
Dokonce lze zaznamenat názor, že by se měl omezit zákon o shromažďování. Na opatřeních 
lze zakročovat proti účastníkům pouze na základě porušení právního předpisu. Lze rozpustit 
shromáždění, zakázat vstup na určitá místa, či omezit na osobní svobodě porušitele zákona. 
Při těchto druzích zákroků postupují policisté SPJ pod jednotným velením. Tyto zákroky jsou 
typické právě pro zákroky při hromadných narušeních veřejného pořádku, kdy dochází 
zejména k ohrožení života, zdraví, či majetku osob.57  
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 FILÁK, Antonín. Několik poznámek k úloze Policie České republiky při hromadných narušeních veřejného 
pořádku. Bezpečnostní teorie a praxe, 1/2009.  
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7. Divácké násilí 
 
S nepokoji na sportovních stadionech a diváckým násilím se společnost a určené 

orgány začaly zabývat zejména po revoluci v roce 1989, kdy došlo prudké eskalaci těchto do 
té doby ojedinělých problémů. Do roku 1989 se hovořit o ojedinělých problémech, které ale 
nebyly ve společnosti tak časté a do jisté míry již obvyklé jako dnes. V současné době je 
z diváckého násilí fenomén, který je schopen závažnou formou narušovat veřejný pořádek a 
přerůst až do forem pouličních nepokojů. S tímto problémem se však nepotýká jen Česká 
republika, ale celý svět, což z problému tvoří mezinárodní problém. Byť se jedná o problém 
trvající celá desetiletí, není pro tento fenomén dodnes vžita žádná definice. Většinou se 
jednání charakterizuje jako „násilné, nebo nebezpečné chování diváků v souvislosti se 
sportovními zápasy“58  

 
Ilustrace: Zákrok policistů při fotbalovém utkání (Eden – Praha, 5. května 2011).59 

 

 
 
Násilí se však neodehrává pouze na stadionech, ale zpravidla i v jejich okolí, např. 

ulicích, restauracích, hromadných dopravních prostředcích, náměstích a parcích. V České 
republice se divácké násilí spojuje nejčastěji s fotbalovými utkáními.60  

Mezi fenomén sportu patří bitky fanoušků na stadionech, dohodnuté bitky 
s dohodnutými pravidly mimo stadiony, vtrhnutí na fotbalovou plochu, či bitky s policií na 
stadionech i mimo ně. V souvislosti s chuligánstvím již lze hovořit o chuligánské subkultuře, 
kdy existují nejrůznější druhy skupin, které se buď vzájemně podporují, nebo je mezi nimi 
rivalita. Chuligáni jsou zejména mladí příznivci jednotlivých klubů, u kterých je nejdůležitější 

                                                           
58

 Návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí.Policista. 11/2008. příloha, ISSN 1211-7943. 
59

 Peklo v Edenu! Na Slavii se demoloval stadion. IsPORT; Blesk, 5. V. 2011. http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-
domaci-souteze-pohar-ceske-posty/104918/peklo-v-edenu-na-slavii-se-demoloval-stadion.html 
60

 Návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí.Policista. 11/2008. příloha, ISSN 1211-7943. 
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vyvolat konflikt s chuligány soupeřícího klubu a to jak na stadionu, či mimo něj. Dále při 
utkáních dochází k používání pyrotechniky, nebo k demolici vybavení stadionů.  

V poslední době lze zaznamenat vzestupnou organizovanost skupin a spatřovat  
i projevy národnostní, rasové, politické, nebo sociální nenávisti. Skupiny těchto fanoušků 
mají víceméně svoji strukturu, hierarchii, jsou soudržní, uzavření, mají svá přesná zaměření a 
cíle a hodnotový systém. Chuligáni se mimo fyzického násilí dopouštějí také například pálení 
vlajek soupeře, urážení hráčů a fanoušků konkurenčního týmu, skandováním, pískáním  
a dávání najevo xenofobní urážky. Tento vzorec chování platí i mimo fotbalový stadion, kdy 
při vědomí skupinové síly dochází ke rvačkám, napadáním osob, které se sportovním 
utkáním nemají nespolečného a ničením majetku. Postupem času se jejich jednání stává 
propracovanější a s přibývajícími zkušenostmi sofistikovanější. Funguje zde přirozená snaha 
být nejlepší, a v hierarchii těchto skupin patřit na jejich čelo. Mimo nepokojů na stadionech  
a ulicích si chuligáni domlouvají i bitky i na nejrůznějších místech republiky a to i v době, kdy 
neprobíhá žádné utkání těchto týmů. Bitky se domlouvají buď po sociálních sítích, osobně, 
nebo přes mobilní telefony. Při bitkách jsou jasně stanovena pravidla, zejména probíhají 
beze zbraní, bitky trvají nejvýše desítek vteřin, málo kdy několik minut. Při jakémkoliv 
podezření na přítomnost policie bitka končí, popřípadě ani nezačne. Aktéři bitek 
nevypovídají, s policií nespolupracují a jsou solidární vůči ostatním aktérům. Bitky mohou 
probíhat mezi jednotlivými znepřátelenými týmy, nebo za účasti spřátelené skupiny.61  

Právě vzrůstající divácké násilí a fenomén diváckého násilí byly jedním z hlavních 
faktorů, proč byla vůbec zřízena stálá pořádková jednotka. Tento druh sportovních akcí jej 
jednou z hlavních služebních náplní policistů SPJ dodnes. 
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 BUREŠ, Radim. Divácké násilí. Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, Praha 2003. 
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8. Zákonná opatření 
 
„Mezinárodní legislativní rámec pro prevenci a potírání násilí při sportovních utkáních 

poskytuje Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních 
utkáních, zvláště při fotbalových zápasech přijatá ve Štrasburku v roce 1985 jako součást 
smluvního základu Rady Evropy. Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 1995. K iniciaci  
a monitoringu jejích naplňování zřídila Koordinační komisi k diváckému násilí. Na naplňování 
Evropské úmluvy dohlíží stálý výbor Evropský úmluvy.“62  

 
Výbor každoročně vydává několik doporučení. Jedná se o problematiku pořadatelské 

služby, způsobu distribuce vstupenek, nebo doporučení proti rasismu.  
 

8.1 Policejní opatření 
 
V rámci udržování veřejného pořádku při sportovních utkáních musí policie, důsledně 

využívat všech zákonných možností, které má k dispozici. Jedná se od preventivních opatření, 
tedy předcházení násilí, až po zákroky proti skupině fanoušků, nebo jednotlivcům, které 
provádějí zpravidla policisté SPJ, mnohdy i za asistencí krajských pořádkových jednotek, či 
SPJ z jiných krajů. Policie musí maximálně využívat své zákonné možnosti, které vycházejí 
zejména ze zákona o Policii České republiky. Mezi oprávnění patří zejména oprávnění 
k prokazování totožnosti, podání vysvětlení, omezení pohybu agresivních osob, zajištění, 
oprávnění k prohlídce dopravních prostředků, zákaz vstupu na určitá místa a samozřejmě 
používání donucovacích prostředků a zbraně. Opatření v souvislosti s utkáním začínají již 
delší dobu před zahájením utkání. Jedním z faktorů jsou zejména doprovody fanoušků na 
stadiony a to jak po ulicích, tak ve veřejných dopravních prostředcích. Pro fanoušky 
přijíždějící na utkání z jiného města kolikráte dopravní podniky vypravují speciální vlaky, 
nebo autobusy, jelikož je zde kolikráte oprávněné obava, že tyto spoje budou demolovány, či 
jinak poškozovány. Další stěžejní spolupráce se odehrává mezi sportovním klubem a policií  
a zejména při zapojení pořadatelské služby v rámci utkání. Zde je třeba zařídit, aby 
pořadatelská služba byla řádně proškolena, vycvičena a vystrojena aby její zakročování 
v případě potřeby bylo na úrovni a služba byla soběstačná.63  

Při diváckém násilí je třeba vnímat zásadní role Policie České republiky, dalších 
zúčastňovaných mimo-resortních složek, fotbalových klubů, ale i běžných občanů 
navštěvujících sportovní utkání. Ministerstvo vnitra je přesvědčeno, že v současné době 
existuje dostatek legislativních a jiných nástrojů, jak tento jev efektivně řešit. Cílem by mělo 
být minimalizovat násilí na sportovních utkáních i mimo stadiony, ačkoliv je jasné, že 
takovýto celosvětově negativní sociální jev nelze zcela vymítit, přesto se jej pokusit potlačit 
na únosnou mez. 
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 BUREŠ, Radim. Divácké násilí. Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, Praha 2003. 
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 Návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí.Policista. 11/2008. příloha, ISSN 1211-7943. 
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Ilustrace: Doprovod extremistů pořádkovou jednotkou.64 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
8.2 Extremismus 

 
Pro specifikování extremismu v současné době neexistuje jeho přesně stanovená 

definice, hranice, či zaměření. V pojmu extremismus lze spatřovat spíše politologický pojem, 
který zahrnuje nestandardní společenské jevy a jejich nositele. Extremistické postoje, názory 
a projevy jsou schopné být bezpečnostním rizikem pro stát a společnost, jestliže jednání 
osob takto zaměřených je způsobilé narušit demokratické principy země, způsobit 
destabilizaci a odstranit politický a sociální systém. Potlačení demokratických zásad 
extremistickými názory a projevy by znamenalo nastolení anarchie, autoritářského, nebo 
totalitního systému. Extremismus lze rozdělit na dva zásadní a nejčastější druhy – pravicový  
a levicový. Při těchto druzích opatření je role SPJ úzce spjata již s přímými zákroky 
v konkrétních situacích, které jsou vyhodnoceny policisty z jiných složek a jsou splněny 
zákonné a taktické podmínky pro nasazení a použití SPJ. 

 
Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují  

z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním 
demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.65 

 

                                                           
64 Ve Šluknovském výběžku řádili extrémisté-shrnutí událostí. Události 112, 12. IX. 2011. 

http://www.udalosti112.cz/udalosti-dne/ve-sluknovskem-vybezku-radili-extremiste-shrnuti-udalosti.html 
65

 Co je extremismus?. Policie.cz.  
http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx 
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Pravicový extremismus 
 
V pravicové části extremistických skupin jsou nejčastěji zastoupeni nacionalisté, kteří 

se snaží prosazovat národní principy před občanskými za v podstatě jakýchkoliv podmínek. 
Jde zde o prosazení myšlenek a víry své nadřazenosti vůči méněcenné skupině osob. Cílem je 
vytvoření silného státu, silnou vůdcovskou osobností a rasově čistou společností. Hodnoty je 
třeba tvrdě hlídat a narušení nemilosrdně trestat. Vyznavači kultu pravicového extremismu 
inklinují buď k německému nacismu, či italskému fašismu. Tato společnost se řídí hesly  
a kulty nacistických a rasistických hnutí. Prosazují etnickou čistotu a rasovou válku.  

 
Stručná charakteristika pravicového extremismu 
 

Pravicový extremismus je v České republice zastoupen neonacistickou scénou. Mezi 
nejvýznamnější skupiny počítáme organizace Národní odpor. Vedle neformálních 
regionálních skupin a organizací svoji činnost vytváří i skupiny sympatizantů neonacistického 
hnutí a příznivců pravicového extremismu. Pravicoví extremisté se zpravidla hlásí 
k subkultuře skinheads a hlásí se k tradicím historického nacismu neboli národnímu 
socialismu. Čeští nacionalisté se hlásí k prosazování národní identity, prosazování bílé rasy  
a jí nadřazení nad jinými rasami. Čeští neonacisté mají a zdůrazňují vlastní identitu, přesto 
spolupracují i s neonacisty z jiných zemí. Také svoje aktivity neonacisté realizují jak na území 
České republiky, tak i za hranicemi. Své aktivity neonacisté zdůrazňují zejména na různých 
srazech, mítincích, koncertech a pochodech. Řídí se zejména důležitými aktuálními 
společenskými událostmi a daty, stejně tak i historickými milníky a událostmi. Neonacisté se 
zejména vypravují touto cestou, zdůrazňují různá, v jejich očích důležitá historická data  
a historicky důležité osobnosti, ale násilné aktivity proti systému a radikální tendence hnutí 
v České republice zaznamenávány nejsou.  

 
Specifika z hlediska zásahů SPJ 
 
V současné době již neonacisté ustoupili od násilných akcí a projevů a směřují své 

úsilí zejména k politickým aktivitám. Jedná se o politické ambice a program, který je 
směřován k úspěchům ve volbách na všech úrovních. V počátku neonacistická hnutí nebyla 
ve volbách úspěšná, jelikož byla hnutí roztříštěná a nejednotná. Výsledkem bylo spojení 
několika registrovaných subjektů, které měly být úspěšné ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Byly zde zastoupeny Národní strana, Národní 
sjednocení, Dělnická strana, Republikáni Miroslava Sládka a České hnutí za národní jednotu. 
Uskupení si dalo název Národní pětka a později Národní síly. Vzhledem k vnitřním 
neshodám tohoto uskupení ukončily spolupráci Dělnická strana a Národní sjednocení. Strany 
pak pokračovaly samy ve svých politických ambicích.66 

V současné době šíří neonacisté své poselství zejména pomocí internetu, od násilných 
akcí již značnou měrou ustoupili a svoji snahu nyní napřeli k politickým ambicím a snahám.  
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 HYMPL, Josef; DRCHAL, Václav. Národní strana se rozpadá, členové vedení odcházejí. Lidovky.cz,  3. XII. 2009. 
http://www.lidovky.cz/narodni-strana-se-rozpada-clenove-vedeni-odchazeji-f8p-/zpravy-
domov.aspx?c=A091203_103332_ln_domov_pks  
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Levicový extremismus 
 

Levicový extremismus se zpravidla vyznačuje autonomními myšlenkami a hnutími, 
které spojuje anarchisty a stoupence autonomního neideologického proudu, které odmítají 
jakýkoliv společenský řád a jeho autority. Cílem je odstranit státní zřízení a nastolit bez 
autoritativní systém. Tento systém je však utopie, jelikož by nebyl schopen hájit občanská 
práva a svobody a vedl by k destabilizaci společnosti a jejímu rozkladu. Významné místo zde 
zabírá marxisticko-leninské učení a revoluční ideologie, které vyzývají k diktatuře 
proletariátu. Zde se jedná o systematické uplatňování násilí, jehož cílem je odstranění 
odpůrců a likvidace opozice. 67  

 
Stručná charakteristika levicového extremismu 
 
„Příznivci levicového extremismu se pokoušejí o vytvoření společnosti, v níž by 

panovala naprostá rovnost a mezi jejími členy by byly vzájemné harmonické vztahy založené 
na principu sounáležitosti, tolerance, dobré vůle a obětavosti. Realizace této představy by 
vyžadovala zrušení všech doposud existující států, likvidaci hierarchického uspořádání 
společnosti. Příslušníci ultralevice předpokládají, že člověk je sám o sobě dobrý, ale že je 
deformován zkaženou společností. Jednotlivé frakce ultralevicových hnutí se rozcházejí 
v náhledu na uspořádání onoho ideálu a také v představě jeho realizace.“68 

Dá se říci, že levicový extremismus je opak pravicového. Stoupenci levicového 
extremismu jsou anarchisté. Slovo anarchismus je převzato z řeckého „anarchos“ a znamená 
„bez vládců“. Anarchismus je hnutí, které propaguje naprostou svobodu a uplatňování 
svobodné vůle. Je zde odmítáno vše, co této svobodě brání. 

 
Specifika z hlediska zásahů SPJ  
 
Pravicoví, i levicoví extremisté často navštěvují akce pořádané druhou stranou a zde 

dávají najevo svůj nesouhlas s postoji a názory druhé strany. I zde často hrozí otevřené střety 
a proto je zde nutná přítomnost policie. Na rozdíl od pravicových extremistů je zde patrné 
vyšší vzdělání a společenský rozhled. I pro levicové skupiny extremistů je výrazným jevem 
jejich relativní mírumilovnost. Na druhou stranu je zde třeba objektivně uvést, že pokud 
docházelo k narušení veřejného pořádku, tak tyto pochody a demonstrace se řadily mezi 
nejdivočejší a nejagresivnější. K docílení svých požadavků se snaží zejména pasivními 
demonstracemi a tzv. „Street party“. Pořádané akce jsou výrazným prostředkem k prezentaci 
jejich myšlenek.69  

 
8.3 Demonstrace 

 
Pojem demonstrace vychází z latinského jazyka a znamená upozornit, zdůraznit. 

V souvislosti s hromadnými a masovými akcemi se tento pojem začal používat v 19. století.  
Demonstrací rozumíme shromáždění lidí reagujících na nějakou mimořádnou událost 

nebo vyjádření shodného názoru, nebo nesouhlasu. Důvodem demonstrací je především 
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 Extremismus. Bezpečnostní informační služba. http://www.bis.cz/extremismus.html 
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 CHMELÍK, Jan. Symbolika extémistických hnutí. Praha: Armex Praha, str. 18, ISBN 80-86244-14-8. 
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 CHMELÍK, Jan. Symbolika extémistických hnutí. Praha: Armex Praha, str. 96, ISBN 80-86244-14-8. 
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vyjádření odlišného postoje, vyjádření podpory, či úcty a památky při nějakém význačném 
datu. Demonstrace se odehrávají na veřejných prostranstvích a mají formu pochodů, nebo 
shromáždění. Demonstrace lze dělit na násilné a nenásilné. Může docházet k pokojným 
demonstracím, které se později zvrhnou v násilné střety se svými odpůrci, nebo policií. 
Samozřejmě jsou typy demonstrací, které již od svého počátku mají charakter násilné akce, 
při kterých dochází k ničení majetku, vozidel, násilné vynucování požadavků a nejčastějším 
jevem jsou střety s policií a dalšími složkami veřejné správy, či orgány obce.  

 
Ilustrace: Nástup Speciální pořádkové jednotky.70 

 

 
 

Mezi příčiny vzniku demonstrací spatřujeme zejména vyjádření odlišného názoru na 
společenskou věc, nebo události, projevy nespokojenosti, které mají charakter politického, 
ekonomického, nebo sociálního rázu. Na demonstracích demonstrují jak osoby, které cítí 
potřebu upozornit na nějaký problém, tak se zde mohou nacházet i jejich odpůrci. Zde pak 
mohou vypuknout názorové rozpory, které mohou i vyeskalovat do násilných střetů. Při 
demonstracích SPJ působí spíše preventivně, má roli záložní jednotky až pro případ nouze, 
kdy situace vyžaduje nasazení jednotky. To jsou situace, kdy ostatní státní orgány a útvary 
policie nemají jinou možnost, než nasadit jednotku, aby byl zachován veřejný pořádek. Již 
samotné nastoupení jednotky budí respekt a přítomnost SPJ na místě je jednou z nejlepších 
preventivních řešení vyhrocených situací. Zákrok probíhá pod jednotným velením a operační 
družstva plní rozkazy řídícího štábu, či velitelů přímo na místě rizikové situace.  
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 Na slávisty dohlížel těžkooděnci. iSport; Blesk, 6. X. 2008. 
http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-gambrinus-liga-rocnik-09-10/58344/na-slavisty-dohlizeli-tezkoodenci.html 
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Demonstrace zpravidla dělíme na několik podskupin podle kontextu:71 
 
Blokáda – zde se jedná zpravidla o blokádu nějakého místa demonstranty, 

vyslovování požadavků, či ultimát. Jsou to většinou nátlakové akce, které zpravidla končí 
jejich rozpuštěním ze strany úředníků veřejné správy. 

 
Obsazení – jedná se o obsazení nějakého místa, či lokality a vyslovují nějaké své 

požadavky, či žádají o vyslyšení jejich názoru. Jedná se o víceméně tiché formy protestu, 
které mohou končit jak rozchodem zúčastněných, tak rozpuštěním. 

 
Pochod – pochod lidí po určité trase za určitým účelem z jednoho místa do druhého, 

zde se často provolávají hesla a nosí transparenty 
 
Možnost demonstrovat nelze příliš omezovat, ani zakazovat. Podléhá pouze 

povinnostem oznámení a dodržování zákona o právu shromažďovacím. V případě 
protizákonnosti, nebo protiústavnosti demonstrace lze akci rozpustit, zastavit, nebo zakázat. 
Následně mohou být účastníci zadrženi, zajištěni, či například požadování o podání 
vysvětlení. Při demonstracích jsou zpravidla přítomny bezpečnostní složky, které dohlížejí 
nad zákonným průběhem demonstrace. Dle zákona č. 84/1990 Sb. může příslušný správní 
orgán demonstraci buď rozpustit, nebo zakázat a následně pak udělovat sankce. 

Průběhy demonstrací pokud jsou nenásilné a nenarušují veřejný pořádek, neohrožují 
majetek a životy osob probíhají bez jakékoliv intervence bezpečnostních složek, či složek 
veřejné správy. Po splnění svého účelu končí bez jakéhokoliv narušení infrastruktury i její 
dopady na chod města, či místa kde se demonstrace odehrává, jsou téměř nulové. Naopak 
násilné demonstrace jsou velkým rizikem zejména z důvodu davové psychózy a vědomí 
anonymity. Zde dochází k masivnímu narušování veřejného pořádku, ničení veřejného  
a soukromého majetku, napadání osob, nebo dokonce policistů a tyto situace vyžadují 
nasazení policie z důvodu znovuobnovení veřejného pořádku. Policisté při zákrocích požívají 
standardní donucovací prostředky, ale i speciální prostředky, jestliže je to potřeba 
k obnovení veřejného pořádku a zamezení protiprávnímu jednání.  
 
8.4 Postup policejních sil na úseku extremismu a diváckého násilí 

 
Extremismus, demonstrace a divácké násilí jsou velkým bezpečnostním rizikem, jak 

bylo již výše popsáno. Pro tyto formy bezpečnostních opatření jsou ze strany policie 
prováděna specifická bezpečnostní opatření, která mají zajistit klidný a zákonný průběh akce 
a předejít protiprávnímu jednání a možným násilnostem.  

Při bezpečnostních akcích se policie řídí zejména zákonem o Policii České republiky, 
zákonem o přestupcích, zákonem o právu shromažďovacím, listinou základních práv  
a svobod, zákonem o silničním provozu, trestním zákoníkem a řádem a dalšími potřebnými 
právními normami. Mimo jiné byly pro tyto typy akcí vytvořeny dva interní akty řízení, které 
upravují postup policie při těchto druzích akcí. Jsou to Závazný pokyn policejního prezidenta 
10/2009 Sb. o zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti a Závazný pokyn policejního 
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 Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím. Ministerstvo vnitra České republiky, Praha 2014. 
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prezidenta 110/2009 Sb. o činnosti na úseku extremismu, sekt a diváckého násilí.  
Ještě před samotným započetím akce je nutné věnovat pozornost získání největšího 

počtu možných dostupných informací, vyhodnotit a dle poznatků naplánovat způsob 
provedení opatření, nasazení počtu sil a strukturu policejních sil. Je třeba ještě před 
vypuknutím akce navázat kontakt s obecním úřadem, v jehož působnosti se bude dané 
opatření odehrávat. Spolupráce policie a úřadu probíhá na základě tzv. koordinační dohody, 
která se uzavírá mezi Policií České republiky a orgány státní správy, nebo samosprávy 
v souladu se zákonem o Policii České republiky. Před vypuknutím bezpečnostního opatření je 
třeba zakomponovat celkové počty policistů a strukturu sil do plánu bezpečnostního 
opatření. Vzhledem k různým specifickým vlastnostem jednotlivých útvarů je třeba jejich 
maximální možné a efektivní využití. Policisté SKPV mají za úkol zpracovávání a získávání 
informací, jejich vyhodnocování a analýzu. Je možno použít i další subjekty policie jako např. 
službu cizinecké policie, dopravní policii, krajské pořádkové jednotky, antikonfliktní týmy  
a v neposlední řadě policisty SPJ na kterých spočívají nejdůležitější úkoly a podstupují 
největší riziko v rámci složek přímo na místě. Na místě je důležitá i spolupráce 
s mimoresortními složkami, jako je záchranná služba, hasiči, městská policie, dopravní 
podniky a odbory obecních, či krajských úřadů. Navazuje se i kontakt se svolavatelem a jedná 
se s ním o organizačních opatřeních, aby akce proběhla pokojně. 

V rámci bezpečnostního opatření je třeba průběžně vyhodnocovat situaci, 
shromažďovat informace a monitorovat otevřené zdroje: 

 

• přemísťovat síly a prostředky potřebné pro pokojný průběh shromáždění, popřípadě 
k zákroku; 

• provádět kontroly osob; 

• nutnost dopravních opatření v místě a okolí akce, předem upravit dopravní omezení; 

• v případě narušení veřejného pořádku určit místo pro provedení zákroku a provést 
zákrok, následně mít místo a prostředky, kde se budou shromažďovat osoby 
omezené na osobní svobodě a budou s nimi prováděny úkony; 

• stanovení alternativních postupů při nastalých nepředpokládaných situacích; 

• možnost rozpuštění shromáždění, stanovení náhradních tras pochodu, či 
rozchodových tras; 

• neustálé a průběžné vyhodnocování bezpečnostního opatření. 
 
V rámci bezpečnostního opatření je řídícím orgánem řídící štáb, který řídí celé 

opatření, vydává rozkazy a spolupracuje s velitelem opatření. Velitel opatření v rámci 
opatření vyhodnocuje informace, volí vhodnou taktiku pro zákrok, volí vhodné místo, čas  
a způsob zákroku a nasazení antikonfliktního týmu. Přímo v centru opatření jsou také řídící 
osoby, které na místě sledují průběh opatření a reagují na vzniklé situace. Jedná se většinou 
o velitele jednotlivých přítomných útvarů.  

Činnost policie nekončí ani po skončení bezpečnostního patření, kdy se zpracovávají  
a vyhodnocují použitá oprávnění v rámci policie, pořízené dokumentace, průběh opatření, 
protiprávní jednání, počty osob omezených na osobní svobodě, doba trvání a počty sil. Po 
skončení opatření dále probíhá vyhodnocování záběrů, kvalifikace protiprávních skutků, 
ustanovování osob, důkazních materiálů, poskytování si informací a poznatků mezi útvary.72  
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9. Sociálně vyloučené lokality 

 
V dnešní době prakticky nemine den, abychom se z novin, televize, či jiných 

sdělovacích prostředků nedovídali o sociálně vyloučených lokalitách a problémech, které 
v těchto místech jsou. Vyloučenými lokalitami rozumíme zejména oblasti, kde se koncentrují 
sociálně vyloučené osoby, které jsou sociálně, kulturně, nebo ekonomicky takto vnímány. 
Oblasti jsou specifické zejména vysokou nezaměstnaností, špatným životním prostředím  
a špatným životním a hygienickým prostředím. Oblasti s nejvyšším počtem lokalit, které jsou 
rizikové zejména vysokou kriminalitou a etnickými problémy se nachází v krajích Ústeckém, 
Karlovarském, Moravskoslezském a Olomouckém. V těchto lokalitách je struktura 
obyvatelstva víceméně homogenní – nejčastěji se jedná o romské etnikum. Lokality jsou 
specifické zejména vysokou kriminalitou, ve které převyšuje majetková a násilná kriminalita, 
zastoupená krádežemi, loupežemi, lichvou, podvody, ublížením na zdraví, vloupáními atd. 
Tyto oblasti jsou specifické svou charakteristickou kriminogenní strukturou, která zahrnuje 
například prostituci, nízkou vzdělanost, alkohol, drogy a gamblerství.  

Vzhledem k okolnostem posledních let, eskalace násilí, sociálních nepokojů, 
demonstrací musela policie nasadit prozatím pouze do Šluknovského výběžku policisty 
z jiných krajů, aby došlo k obnovení veřejného pořádku a snížení sociálního napětí. Na 
základě rozhodnutí byla zřízena speciální pořádková jednotka Ústeckého kraje, aby převzala 
úkoly po SPJ jednotkách, které v kraji byly nasazeny, ale již danou lokalitu opustily. Jednotka 
by byla složena z policistů obvodních oddělení a oddělení hlídkových služeb. Pokud se těmito 
policisty nepodaří naplnit stav, uvažuje se o zaplnění těchto míst přímo uchazeči do 
služebního poměru. Činnost této jednotky bude kopírovat služební náplň ostatních jednotek 
SPJ. Zatím ještě není schopna plně zastoupit předchozí jednotky vzhledem k personálnímu 
stavu, a tudíž zatím její zřízení nepřineslo požadovaný efekt. Duben 2013 byl zlomový 
v přístupu k těmto lokalitám a menšinám v nich a byla zřízena funkce styčného důstojníka 
pro menšiny. Pracovní náplní skupin a policistů je styk s menšinami a pozitivní působení 
v těchto rizikových lokalitách. Práce probíhá uvnitř komunity s cílem eliminovat negativní 
jevy a předcházet jim. Stejně tak je důležitá prevence, osvěta ve vzdělávání, kultura 
prostředí, získávání hygienických návyků a spolupráce se subjekty na všech úrovních, 
zejména probační a mediační službou, neziskovými organizacemi, státní správou  
a samosprávou.73  

Velkým problémem je sestěhovávání problémových obyvatel na jedno místo 
například do ubytoven. Postupně se díky sestěhovávání obyvatel začala tvořit ghetta  
a postupně se vytvářejí a rostou problémy mezi staro usedlíky a novými obyvateli. V těchto 
lokalitách postupně rostou zejména protiruské nálady, či roste nesnášenlivost ze strany staro 
usedlíků, jelikož obyvatelé ghett jsou kolikráte ze všech koutů republiky. Vzhledem k tomu, 
že v těchto lokalitách dochází ke zvýšené kriminalitě, lidé se necítí bezpečně a dostatečně 
nefunguje spolupráce mezi policií a mimo resortními organizacemi, je toto prostředí živnou 
půdou pro různé extremistické organizace, které pod maskou údajné snahy pomoci místním 
obyvatelstvu se snaží o eskalaci násilí, produkují a zvyšují proti romské a etnické nálady  
a tyto aktivity produkují zejména z důvodu získání politických bodů. Typický příklad je 
Dělnická strana sociální spravedlnosti a její politické ambice, která usiluje o širokou základnu 
voličů zejména z těchto regionů. Na konci těchto problémů bývají zejména svolávané 
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 Mayer, Jindřich. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit, prezentace pdf, nedatováno. 
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demonstrace různými radikály, existují reálné možnosti střetu radikálů s obyvateli ghett  
a místními občany, kteří sympatizují s radikály a toto jednání vidí jako možné východisko 
z existujícího problému. Na tyto typy akcí a demonstrace musí policie reagovat adekvátním 
způsobem tak, aby zachovala klid, bezpečí a pořádek v ulicích. Jsou nasazováni zejména 
pořádkoví policisté, dopravní policisté, policisté antikonfliktních týmů, policisté Služby 
kriminální policie a vyšetřování a pak policisté, kteří na svých bedrech nesou největší  
a nejrizikovější část opatření a to jsou jednotky SPJ a Krajské pořádkové jednotky (KPJ), tedy 
těžkooděnci, kteří pod jednotným velením zakročují v případě potřeby a dle rozkazů velících 
policistů přímo v terénu, či ve velitelském štábu. 

 Bezpečnostní hrozbou je v uvedeném případě zejména rozšiřování sociálně 
vyloučených lokalit, tedy potenciálních ohnisek problémů a konfliktů. Zde lze opět 
předpokládat eskalaci násilí mezi místním obyvatelstvem a problémovými občany, 
vzájemnou nevraživost, růst kriminality, vzájemné útoky obou komunit a rychlou potřebu 
řešení, aby se neodehrál druhý Šluknov. V neposlední řadě je třeba aktivní aplikace Crime 
mappingu.  
  „K celkovému řešení problému sociálního vyloučení by měla přispět „Strategie boje 

proti sociálnímu vyloučení na období let 2011 až 2015“ (přijatá usnesením vlády č. 699 ze 
dne 21. září 2011) jakožto zásadní dokument pro naplňování politiky sociálního začleňování  
v nejbližších třech letech. Strategie je rozdělena do šesti klíčových oblastí – bezpečnost, 
bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, sociální služby a regionální rozvoj. Každá z oblastí 
obsahuje řadu konkrétních návrhů opatření s konkrétním realizátorem a termíny plnění.“74  
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 Události ve Šluknovském výběžku. Ministerstvo vnitra, Praha 2011. 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

V praktické části budou rozebrána bezpečnostní opatření, která se odehrála v různých 
státech Evropy, měla společný jmenovatel a to cílené extrémní pouliční násilí, útoky na 
veřejný pořádek, městskou infrastrukturu a snahu vytvořit atmosféru a podmínky, za kterých 
se nedá pracovat, zasedat, natož přijímat nějaká opatření. Při potírání nepokojů nesly 
největší a nejtvrdší boje na svých ramenou policejní těžkooděnci, kteří jsou na tento typ 
pouliční války speciálně cvičeni a vybaveni. Výsledky dále uvedených bezpečnostních 
opatření, důsledky a průběhy budou předmětem rozboru v praktické části.  

 
Seattle 1999 – protesty proti Světové obchodní organizaci 
 
Ve dnech 30. listopadu až 3. prosince roku 1999 se na protest proti zasedání Světové 

obchodní organisace (World Trade Organisation, WTO) v americkém Seattlu sešlo zhruba  
50 000 odborářů a ekologických aktivistů, kteří pochodovali ulicemi Seattlu a požadovali, aby 
Světová obchodní organizace zahrnula do svých závěrů požadavky ochrany přírody a lidských 
práv.75 

Oponenti neoliberalismu se shromáždili v Seattlu a časně ráno 30. listopadu vytvořilo 
několik tisíc osob živý řetěz, kterým zabránilo v přístupu účastníkům setkání Světové 
obchodní organizace. Byly obsazeny klíčové křižovatky v blízkosti kongresového centra, kde 
mělo probíhat jednání. Účastníci proto nemohli zahájit jednání. Vzhledem k situaci policie 
použila proti davu demonstrantů slzný plyn, ale bez úspěchu. Po této neúspěšné snaze 
policisté nechali protestující na místě. Během dne docházelo k drobným narušením 
veřejného pořádku ze strany demonstrantů, byly rozbíjeny výlohy obchodů, docházelo ke 
sprejerství a různých drobných výtržností. Policie v tuto chvíli nezasahovala. Jelikož se 
nezdařilo policii umožnit účastníkům zahájit jednání, byl v odpoledních hodinách proveden 
policií proti demonstrantů zákrok zejména za použití slzného plynu a gumových projektilů. 
Policie se snažila uvolnit křižovatky a umožnit delegátům vstup do kongresového centra  
a jednat. Následně vznikl chaos, který se proměnil v otevřené bitky demonstrantů s policií, 
které trvaly zhruba tři dny. Docházelo při nich k ničení soukromého i veřejného majetku, byla 
převracena policejní auta, policisté byli terči pro demonstranty s lahvemi a dalšími předměty. 
1. prosince guvernér města povolává Národní gardu. Do Seattlu byly povolány posily  
i z jiných měst a po celý den byly prováděny zákroky vůči demonstrantům za užití gumových 
projektilů a slzného plynu.76  
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 WTO Protests in Seattle. Global Issues, 1999. 
http://www.globalissues.org/article/46/wto-protests-in-seattle-1999 
76

 VIDAL, John. Real Battle for Seattle. The Guardian, 5. XII. 1999. 
http://www.theguardian.com/world/1999/dec/05/wto.globalisation 
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Ilustrace: Zásah policie při protestech v Seattle (1999).77 
 

 
 
Paralelně probíhaly i klidné protesty, kterých se účastnily desetitisíce lidí. Vzhledem 

k událostem předchozích tří dnů se účastníci konference Světové obchodní organizace  
3. prosince 1999 rozešli, aniž by zasedli a jednali, nebo dosáhli jakýchkoliv dohod. Vzhledem 
k situaci v Seattlu bylo vyhlášeno ve městě stanné právo. Stanné právo spočívalo v zákazu 
vycházení od 07:30 hod. ráno do 19:00 hod. večer, centru města platilo po dobu 24 hodin. 
V televizi byly přenášeny záběry z demonstrací, z bojů policie s demonstranty. Město, a jeho 
občané byli v šoku z událostí, které nastaly v souvislosti se zasedáním, kdy takovýto druh  
a eskalace nepokojů byly pro USA něčím zcela neznámým a zásadní negativní zkušeností. 
Výsledek nepokojů v Seattlu a nemožnost jednání účastníků kongresu bylo v anarchistických 
a radikálních kruzích považováno za vítězství demonstrantů, policie byla mírou demonstrací 
a organizovaností demonstrantů evidentně zaskočena, jelikož jí chyběly podobné zkušenosti, 
které by ji připravily na tento druh akcí. 

Výsledkem bitvy v Seattle bylo odvolání policejního velitele Seattlu Norma Stampera, 
zatčení několika stovek lidí a odhadované škody ve výši 20 000 000 dolarů. Nepokoje 
v Seattlu byly největší nepokoje svého času ve Spojených státech amerických.78 Vzhledem 
k neobvyklosti těchto protestů v prosincových dnech byl dokonce o těchto nepokojích 
natočen v roce 2007 režisérem Stuartem Townsendem film pod názvem Bitva v Seattlu – 
Battle in Seattle v hlavní roli s Woody Harrelsonem. Film zachycuje historický protest v roce 
1999, kdy tisíce aktivistů dorazí do Seattlu na protest proti konferenci. Film zachycuje 
konflikty mezi pokojnými demonstranty a demonstranty ničícími majetek a bojující s policií, 
kdy tyto akce byly i široce zobrazovány v médiích. Přestože protest začal poklidně s cílem 
zastavení rozhovorů Světové obchodní organizace, policie se snažila dav rozehnat a situace 
eskalovala do totální vzpoury, díky které byl dokonce vyhlášen stanné právo, která postavila 
protestující proti policii a Národní gardě.79 

                                                           
77 1999 Seattle WTO Protests. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/1999_Seattle_WTO_protests 
78

 Tiskový servis odboru prevence kriminality: Výběr – říjen 2000. Ministerstvo vnitra České republiky. 2000.  
79

 Praha je podle radního Blažka na zasedání MMF a SB připravena. iDnes, 14. IX. 2000. 
http://zpravy.idnes.cz/praha-je-podle-radniho-blazka-na-zasedani-mmf-a-sb-pripravena-pqu-
/domaci.aspx?c=A000914170942praha_ton 
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Praha 2000, zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 
Česká republika 
 
Mezi dny 19. až 28. září 2000 probíhalo v Praze zasedání mezinárodního měnového 

fondu a světové banky. Výsledkem zasedání bylo zničené centrum hlavního města, střety 
odpůrců globalizace a radikálních aktivistů s policisty, desítky zraněných na straně 
protestujících a policistů, skoro tisícovka zadržených a zkušenost, která svými rozměry ihned 
byla v tisku srovnávána s bitvou v Seattlu v prosinci 1999. Jednalo se o zcela novou 
zkušenost, která se později ukázala sice jako velmi bolestivá, ale potřebná zejména pro další 
léta a další formy bezpečnostních opatření tohoto druhu. Do Prahy byly staženy posily z celé 
republiky, počet policistů se v průběhu zasedání vyšplhal na zhruba 11 000. Taktickou  
a speciální přípravou procházeli policisté pražské SPJ i pořádkoví policisté z ostatních krajů již 
několik měsíců předem. Policie velmi intenzivně shromažďovala informace o možném počtu 
protestujících, jejich struktuře, politickém začleněním a informace týkající se příprav 
demonstrantů na zasedání v Praze. Čerpala také z událostí ve světě, které svým průběhem  
a dopadem mohly být obdobné jako nastávající opatření. Do Prahy přijeli demonstranti 
z Německa, Itálie, Řecka, Španělska a dalších zemí. Odhadované počty demonstrantů jsou 
okolo 12 000.80 

Mezi dny 19. až 25. září 2000 byly naplánovány desítky demonstrací, pochodů, 
shromáždění, sportovních událostí a dalších doprovodných akcí, které se víceméně až na dílčí 
výjimky obešly bez vážnějších komplikací a narušení veřejného pořádku.  

Dne 26. září propukly otevřené střety mezi policií a demonstranty. Protestující se 
snažili za každou cenu dostat ke Kongresovému centru na pražském Vyšehradě a přerušit 
jednání, nebo vytvořit atmosféru, kdy se nedá jednat, ani přijímat různá opatření. Pražská 
SPJ dostala za úkol hájit Nuselský most, na kterém byla dislokována celá jednotka, včetně 
těžkých vozidel a techniky. Most byl sice uhájen, ale prudké střety se odehrávaly i okolí 
Kongresového centra, kde se demonstranti snažili dostat do budovy, popřípadě do její 
bezprostřední blízkosti. Nebylo výjimkou, že policejní zátaras bránili policisté pouze oblečeni 
do klasických uniforem bez jakýchkoliv ochranných prostředků. Přesto byla zóna uchráněna  
a demonstranti se svojí taktikou nebyli úspěšní. Mezi největší střet patřila událost 
z křižovatek ulic Lumírova a Krokova, kde demonstranti házeli na policisty Molotovovy 
koktejly, dlažební kostky, lahve, používali cokoli, co bylo možno použít proti policii, policisté 
se bránili vodními děly, obušky a pyrotechnikou.  
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 Protesters Riot in Prague as Finance Summit Opens. The Guardian, 26. IX. 2000 
http://www.theguardian.com/business/2000/sep/26/imf.economics3 
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Ilustrace: Střety mezi policií a demonstranty  
při zasedání Mezinárodního měnového fondu (Praha, 2000).81 

 

 
 
Zároveň demonstranti napadali vozy záchranné služby, sprejovali na budovy, byly 

napadeny i nezúčastněné osoby. Byly rovněž stavěny i barikády, které měly policii znesnadnit 
pohyb po městě. Konec dne vyvrcholil na Václavském náměstí, kde byly rozbíjeny 
provozovny MC Donald´s a KFC, na Bělehradské ulici byla napadena budova Investiční  
a poštovní banky, na Vinohradské třídě provozovna Mercedes Benz, či budova Investiční  
a poštovní banky. Vzhledem k této situaci byl opět proveden zákrok ze strany policie vůči 
demonstrantům a bylo zdrženo cca 400 protestujících jak občanů České republiky, tak  
i cizinců. Výrazně byla v Praze ochromena doprava, Nuselský most byl zcela neprůjezdný, 
magistrála taktéž a byl omezen i provoz metra.82 

Sdělovací prostředky informovaly o nepokojích v hlavním městě, městská část  
Praha 4 žádala razantnější zákroky a opatření ze strany policie vůči demonstrantům  
a přislíbila stoprocentní podporu policii. Praha 4 žádá o „daleko tvrdší zásahy proti levicovým 
teroristům, jelikož slibované pokojné demonstrace se staly nejen protestem proti pražskému 
zasedání obou institucí, ale hlavně útokem na policisty, majetek občanů a města a přímo 
ohrožují životy policistů a občanů Prahy.“83 

 Aktivisté se snažili o uskutečnění konference, kde chtěli uvést a doložit, že byli 
napadáni policií, policie porušovala zákon a demonstranti jsou ti, kteří nezačali první páchat 
protiprávní jednání, že to byli naopak příslušníci policie. Vzhledem k velkým antipatiím 
veřejnosti vůči protestujícím se konference nakonec neuskutečnila. Protestující poznali, že 
na jejich straně zde veřejné mínění není a proto se další podobné akce již nepokoušeli. 

 Novináři uváděli, že je mezi nimi spousta zraněných. Zranění byli i na straně 

                                                           
81 Nenáviděný zachránce, Respekt, 26. II. 2012. 
http://respekt.ihned.cz/c1-54846090-nenavideny-zachrance 
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 Anti-globalization protests in Prague. Wikipedia.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-globalization_protests_in_Prague. 
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 JAVORSKÝ, Daniel. Praha v plamenech! Radikální odpůrci globalizace reagují na zasedání MMF. 
Neaktuality.cz, 26. IX. 2011. 
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protestujících, tak policistů. Prezident Václav Havel odsoudil chování demonstrantů, vyzval je 
k zastavení násilí. K zastavení násilí také vyzval primas a pražský arcibiskup Miloslav Vlk. 
Demonstrace odsoudil i ministr vnitra Miroslav Gross, který uvedl, že nečekal, že protesty 
budou tak brutální a naopak uvedl, že podle něho byla naopak policie někdy až příliš 
benevolentní. Naopak v Českém rozhlase uvedl, že policie odvedla stoprocentní práci  
a zvládla tyto protesty lépe než policejní sbory ve Washingtonu, Seattlu, či Melbourne, kde 
byly následky ještě horší a demonstrantům se podařilo jednání narušit, kdežto v Praze ne. 
Dále uvedl, že se zasadí o to, aby osoby podezřelé z protiprávního jednání se ze svého 
jednání zodpovídaly.  

Naproti tvrzení ministra vnitra a prezidenta republiky přišla Iniciativa proti 
ekonomické globalizaci – INPEG s tvrzením, že se násilností dopustilo pouze jedno procento 
demonstrujících. Toto prohlásil na tiskové konferenci mluvčí INPEG Viktor Piorecký, který 
naopak uvedl, že převažovalo násilí ze strany policie, která útočila na pokojné demonstranty 
zcela bezdůvodně.84  

Zasedání bylo pozitivně ohodnoceno i hlasy ze světa, byla zdůrazněna a vyzdvihnuta 
práce policie, která udržela bezpečnou zónu, nedošlo k narušení zasedání a demonstranti 
nedosáhli ničeho ze svých plánů kromě páchání násilí a ničení majetku v centru města.85 

 
Göteborg 2001 – protest proti summitu Evropské unie, Švédsko 
 
Göteborské nepokoje jsou nazývány protesty během summitu zasedání Evropské 

unie a summitu Evropská unie – Spojené státy americké ve Švédsku 14. až 16. června 2001. 
Programy zasedání byly rozděleny na dvě témata. V rámci zasedání Rady Evropské unie byl 
summit zaměřen na hospodářský růst, rozšíření Unie, udržitelný rozvoj a strukturální 
reformy. Summit Evropská unie – Spojené státy americké byl zaměřen na návštěvu 
amerického prezidenta George W. Bushe, který byl prvním americkým prezidentem na 
návštěvě Švédska. V reakci na toto se do Švédska svolali demonstranti z celé Evropy, aby 
protestovali proti zasedání Evropské unie a dále proti politice Spojených států amerických. 
Vzhledem k typu akce a struktuře demonstrantů byly předpokládány pouliční nepokoje, 
které doprovázely tato zasedání jako např. v roce 1997 Amsterodam, 1999 Seattle, 2000 
Prahu, 2001 Janov. Do Göteborgu se v průběhu tří dnů trvání summitu dostavilo zhruba 
50 000 demonstrantů. Protestující plánovali různé druhy programů k diskutovaným 
tématům. Byly zároveň vedeny diskuze mezi zástupci města a státu a demonstranty na 
různých přednáškách a seminářích, které byly financovány z rozpočtu města a státních 
úřadů. Na klid v ulicích města dohlíželo zhruba 2 500 policistů.86  

Vidina klidného a poklidného summitu vzala poměrně rychle za své a to již v úvodním 
dni 14. června, kdy policie obklíčila demonstranty v Hvitfeldtském gymnáziu, kteří přijeli 
demonstrovat do města, následně propukly spory s policií a toto vyústilo v otevřené potyčky. 
Gymnázium bylo zapůjčeno ze strany města Göteborg jako centrum a bydlení pro 
demonstranty. Probíhaly zde setkání, konference a semináře. Těchto se účastnilo zhruba  
650 osob. V odpoledních hodinách policie školu obklíčila, jelikož získala informace, že se zde 
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demonstranti připravují na střety s policií a připravují materiál a své ochranné a obranné 
prostředky proti policii. Nikdo nesměl přijít, ani odejít, ani novinářům nebyly poskytnuty 
žádné informace. V poledne byla uspořádána tisková konference, kde velitel policie uvedl, že 
všichni lidé uvnitř jsou podezřelý z různých trestných činů. Byla zahájena jednání mezi policií 
a demonstranty, někteří lidé školu opustili, někteří ne, spousta lidí údajně ani netušila, co se 
děje. Jednání u školy vzbudilo reakci mimo prostory školy a k budově se začaly stahovat 
skupiny demonstrantů, kteří se snažili pomoci a osvobodit své kolegy. Došlo k potyčkám mezi 
pořádkovými policisty a demonstranty. Zhruba 30 osobám se ze školy díky útoku 
demonstrantů z venku podařilo uprchnout. Události u Hvitfeldtského gymnázia jsou brány 
jako “začátek Göteborgu”. Ten samý den probíhaly protesty „proti přítomnosti amerického 
prezidenta George W. Bushe, politice Spojených států amerických a proti rozmáhajícímu se 
americkému imperialismu“.87 

 
Ilustrace: Demonstrace v Göteborgu (15. červen 2001).88 

 

 
 
Nejzásadnějším a nejtěžším dnem summitu se stal 15. červen, kdy došlo k nejtvrdším 

střetům mezi policií a demonstranty. Nepokoje začaly již brzy ráno v souvislosti  
s demonstrací 2000 účastníků pořádané anti-kapitalistickými organizacemi, zejména Černým 
blokem. Šarvátky vyústily v násilné bitky s policií a poškození ulice Kungsportsavenyn, která 
je hlavní ulicí Göteborgu. Zde se po řádění demonstrantů škody vyšplhaly na pět milionů 
švédských korun. Po policistech byly házeny dlažební kostky, jízdní policisté byly shazováni  
z koní a lynčováni.  
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V odpoledních hodinách proběhl další střet na mostě Viktoria, kde bylo opět zadrženo 
několik desítek osob. Docházelo k situacím, že policisté ve vyhrocených situacích házeli na 
demonstranty dlažební kostky zpět. Pozdě večer během další demonstrace již násilí dosáhlo 
svého vrcholu, když byly policejní jednotky napadeny demonstranty, kteří házeli různé 
předměty a dlažební kostky na policisty. Na ulici Vasaplatsen byl těžce zraněn jeden policista. 
Když se další policisté snažili dostat zraněného kolegu z místa do bezpečí, opět na ně začaly 
dopadat dlažební kostky a různé předměty. Vzhledem k tomu, že policisté neměli jinou 
možnost, jak zraněného dostat pryč a dále neměli jiný nástroj k překonání či zamezení útoku, 
byla proti demonstrantům použita služební střelná zbraň a výsledkem bylo zranění tří 
demonstrantů, kdy jeden byl zraněn těžce. Jednalo se o první použití střelné zbraně ze strany 
policie proti demonstrantům od roku 1931. V tento den souběžně s nepokoji probíhal dialog 
mezi zástupci města, demonstranty, sdělovacími prostředky a policií. Docházelo mezi těmito 
skupinami k názorovým rozepřím, zejména mezi zástupci demonstrantů a ostatními členy.  
V průběhu dne ale začaly sdělovací prostředky a veřejnost měnit názor na demonstranty  
a bylo odsouzeno násilí, které z jejich strany ve městě probíhalo. Tito demonstranti byli 
označeni za prvotní původce násilí.  

Dne 16. června nepokoje a střety mezi demonstranty a policisty pokračovaly, ale již 
nenabyly takové intenzity jak předchozí den. Přesto došlo na náměstí Järntorget k zastavení 
pochodu demonstrantů, následně byli někteří z demonstrantů zadrženi a policie byla opět 
obviňována z protiprávního jednání. Následně policie uvedla, že má informace o muži, který 
se skrývá ve Schillerskému gymnáziu, je ozbrojený a proto byl v podvečer proveden zákrok 
zásahovou jednotkou. Švédský ministr spravedlnosti Thomas Borström odsoudil chování 
demonstrantů a označil je jako chování zločinců, kteří přijeli do Göteborgu páchat násilí.  

Po skončení summitu se jak demonstranti, tak i státní správa začali vzájemně 
obviňovat z porušování zákona, byli souzeni někteří ze zadržených demonstrantů a byly 
podávány stížnosti na postupy a konání policie. Policie uvedla, že jednala v souladu se 
zákonem. Zároveň ale bylo zjištěno, že sami policisté poukazovali na to, že neměli dostatek 
sil a prostředků k práci a rozkazy byly kolikráte nejasné, chaotické a někdy nebyly rozkazy 
vydány vůbec.  

 
Janov 2001, zasedání skupin G 8, Itálie 
 
„I když světová ekonomika neustále klesá, je přesto stále dobrý základ pro silné 

oživení ekonomik“. Toto bylo uvedeno v prohlášení společenství sedmi nejvyspělejších států 
světa a Ruska, kteří se sešli na několikadenním summitu v italském Janově 20. – 22. července 
v roce 2001, který zahájil italský premiér Silvio Berlusconi. O červencovém víkendu se italský 
Janov připojil do společenství měst, které zažily násilné protesty, a s touto novou skutečností 
se také dlouho vyrovnával. Janov se ještě více než kterékoliv jiné město zapsal do historie 
městských nepokojů černým písmem. Situace ve městě již došla tak daleko, že zde byl 
zastřelen demonstrant. Kvůli demonstracím se Janov a zejména jeho centrum změnilo 
v nedobytnou pevnost a byla zastavena doprava směrem do města. Policie se pečlivě 
připravovala na obranu bezpečné zóny, kde probíhal summit. K dispozici měli policisté 
například obrněné transportéry a další zařízení, kterými disponovala pro zpevnění obrany 
proti demonstrantům, jejichž pokus o proražení policejních kordonů se čekal. Čekaly se 
přesně typy nepokojů, které provázely jiná města v dřívějších letech. Do Janova bylo staženo 
na 20 000 policistů a svým rozsahem se jednalo o největší bezpečnostní opatření v italských 
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dějinách. Naproti tomu se do Janova sjelo dle odhadů na 100 000 demonstrantů. Na protesty 
se připravovali i radikálové, kteří podle informací italské policie prováděli různé druhy 
nácviků a taktik proti policejním pořádkovým jednotkám.89 

V dny protestů se obavy potvrdily a radikální demonstranti se skutečně snažili dostat 
přes kordony policistů do červené – bezpečné zóny. Používali proti policistům dlažební 
kostky, lahve a veškeré předměty, které bylo možno proti policii použít. Policie odpovídala 
obušky, vodními děly a slznými prostředky. Pořádkové síly měly za úkol udržet bezpečnou 
zónu, aby nebyla narušena jednání a zástupci zemí se neocitli v nebezpečí. V průvodech byly 
každý den desetitisíce lidí, hlavní slovo měla při organizování násilností skupina Black Block  
– Černý blok, která tímto svým jednáním dávala najevo svoji nespokojenost a nesouhlas se 
summitem.90 

Srážky s policií si vyžádaly jednu oběť na straně demonstrantů protestujících proti 
zasedání skupiny G 8, kdy byl jeden z demonstrantů dvacetitříletý Carlo Giuliani střelen do 
hlavy a na místě zemřel. Policista podezřelý ze zabití Giulianiho byl obviněn z úmyslného 
zabití, přesto bylo posuzováno, zda nestřílel v sebeobraně. Giuliani byl zasažen do hlavy  
a přejet služebním vozidlem policie, jelikož policisté na místě byli v obležení agresivního davu 
demonstrantů. Po smrti Giulianiho pochodující demonstranti skandovali slova „Vrazi“ a nosili 
transparenty se slovy „Svobodný Janov!“ Dále se dožadovali ustanovení vyšetřující komise. 
Na smrt svého syna reagovali i jeho rodiče, kteří vyzívali k pokojné a klidné demonstraci.91 

V reakci na enormní pouliční násilí vyzvali čelní zástupci G 8 k ukončení násilností 
v ulicích a k zatčení nejagresivnějších radikálů. 

Výsledkem zasedání byla značná škoda na veřejném i civilním majetku, stovky 
zadržených a zhruba 500 zraněných jak na straně policie, tak i odpůrců globalizace. Tento 
summit doprovázely nejagresivnější protesty radikálů a protestujících proti globalizaci 
v historii těchto protestů. Během těchto tří dnů prakticky neustále docházelo k velmi tvrdým 
pouličním nepokojům, zranění lidé byli každý den a materiální škody byly nesmírné.92 
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Ilustrace: Protesty v Janově při zasedání skupin G8 (Itálie, 2001).93 
 

 
 

Při tomto zasedání docházelo ze strany policie k zákrokům proti budovám, kde měli 
demonstranti ubytováni, stravovali se a měli zde například mediální centra. Po půlnoci na  
21. července byl proveden zákrok proti budově školy Diaz, která byla mimo sektor a použití 
donucovacích prostředků proti osobám v budově. Přes 60 osob bylo zraněno. Proti tomu 
byly podávány stížnosti a podněty k šetření, ale vyšetřování neodhalilo žádné pochybení ze 
strany policie. Jako důvod k zákroku bylo uvedeno, že bylo podezření, že se v budově nachází 
členové skupiny Černý blok a dále, že je zde množství vyrobených Molotovových koktejlů. Na 
toto téma byl natočen v roce 2012 film v italsko-francouzsko-rumunské koprodukci – „Diaz, 
Donť Clean Up This Blood“. Film popisuje útok ze strany policejních těžkooděnců proti 
osazenstvu školy, kde byli ubytováni demonstranti, ukazuje brutální zákroky, po kterých 
musela být většina osob převezena do nemocnice a následně byli tito převáženi k výslechům 
a vzati do vazby. Důvody byly ty samé, které byly oficiálně uvedeny. Tento incident měl 
soudní dohry ještě mnoho let po skončení zasedání skupin G 8.94   

 
Praha 2002, zasedání Severoatlantické aliance, Česká republika 
 
Zasedání Severoatlantické aliance v hlavním městě České republiky bylo již v krátké 

době druhým velkým zasedáním, které bylo vyhodnoceno jako rizikové a byly vyžadovány 
značné personální i materiální přípravy k zajištění klidu v ulicích a bezpečnosti zasedajících. 
Vzhledem k předchozím skutečnostem z let minulých ze zasedání finančníků měnového 
fondu a světové banky v Praze v roce 2000, dále z událostí ze Seattlu, Janova, nebo 
Göteborgu bylo opět ze strany policie přistoupeno k zajištění mimořádných bezpečnostních 
opatření. Policie nehodlala naprosto nic podcenit a zajištění bezpečnosti zasedání bylo již 
prováděno důkladnými kontrolami na hraničních přechodech, nevpuštění rizikových osob do 
republiky, nasazení velkého počtu policistů a značných dopravních omezení v hlavním městě. 
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Policie měla výhodu při přípravě opatření, jelikož z podobné zkušenosti mohla čerpat, poučit 
se z chyb, kterých se dopustila a vyvarovat se jich. I přes značnou kritiku rozsahu opatření 
celé zasedání proběhlo bez jediného incidentu, nedošlo k pouličním nepokojům, střetům 
protestujících s policií, ani žádným škodám na státním, ani soukromém majetku. Ušetřeny 
byly tentokráte provozovny Mc Donalds a KFC. Dalším faktorem úspěchu byl malý počet 
demonstrantů, kteří se do Prahy dostali a vědomí toho, že jsou policií jasně přečísleni  
a v žádném případě nebudou tolerovány projevy násilí, pouliční násilí, ani nebude policie 
slepá k páchanému protiprávnímu jednání protestujících. Protestující se ani o nějaké své 
akce nepokoušeli, nepokoušeli se ani projít kordony policistů k zasedajícím, či protestovat 
nějakou formou, která by měla za příčinu např. dopravní komplikace, nebo vyvolala zákrok 
pořádkových jednotek. K jediné mimořádné události došlo až v samotném závěru zasedání, 
kdy dva mladí rusky mluvící aktivisté zaútočili bez valného úspěchu rajčaty na generálního 
tajemníka Lorda Robertsona při závěrečné tiskové konferenci. Český vzdušný prostor 
dokonce hlídaly americké stíhačky F-16.95 
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Srovnání opatření 
 
V praktické části jsem uvedl bezpečnostní opatření, kdy každé z nich bylo něčím 

výjimečné. Tyto městské bitvy jsou jedním z nejnegativnějších fenoménů poslední doby, je 
ale důležité být na tyto události připraven a počítat s ním. Paralelně je třeba maximální 
možná opatření, aby se zabránilo škodám, a násilí, kterými se tyto typy akcí vyznačují. 
Zároveň ale tyto opatření měly víceméně jeden stejný jmenovatel, až na události z Prahy 
2002 při zasedání Severoatlantické aliance. Dá se říci, že společným jmenovatelem je 
všepřítomné násilí, které tyto typy akcí provázejí. Prakticky nikdy se nedá vyloučit, že 
k násilnostem nedojde, i když budou provázena velká bezpečnostní opatření ze strany 
bezpečnostních složek. Jestliže násilnosti překročí únosnou mez a situace se stane již 
neúnosnou, může situace vyeskalovat až do té míry, že se začne na opatřeních střílet, což 
nikdy ke zklidnění situace nepřidá. V této části budou rozebrány protesty, chování 
demonstrantů a policistů přímo při střetech, jejich průběhy, dopady a důvody. Nebudou zde 
rozebírány důvody summitů v jednotlivých zemích a politické názory protestujících opatření. 
Budu ukázána atmosféra násilí, strachu a nejistoty, která vzniká při těchto druzích nepokojů. 
Dále bude poukázáno na pravděpodobné chyby, díky kterým se opatření odvíjela příslušným 
směrem.  

Situace v Seattle byla naprosto podceněna ze strany bezpečnostních složek. Policie, 
ani zástupci státu nepředpokládali, že se protesty budou takto odehrávat a že zanedbání  
a podcenění situace na začátku bude mít následky na celé zasedání a forma protestů 
zasedání zcela paralyzuje. Zde bylo evidentní vítězství protestujících, protože dosáhli svého 
cíle, kterým bylo znemožnit zasedání a paralyzovat státní složky v možnosti znovunastolení 
veřejného pořádku a možnosti umožnění zasedání summitu účastníkům. Summit nebyl 
uspořádán a delegáti odjeli z města pryč. Protestů se účastnily různé druhy protestujících 
skupin, kdy některé z nich zastávaly názor více konfrontační, jiné se více soustředily na 
dialog. Taktikou a benevolentností policie se jim podařilo paralyzovat summit a dosáhnout 
svého vytyčeného cíle. Už jen to, že policie dopustila bez jakékoliv protiakce, že se při 
pochodech již ze strany demonstrantů začaly obsazovat klíčové křižovatky a demonstranti si 
začali vytvářet podmínky pro své akce a možností klást požadavky byla neprofesionální  
a trestuhodná. Již zde bylo prakticky rozhodnuto, jelikož policii se nepodařilo demonstranty 
odstranit z míst důležitých pro chod města a uspořádání summitu. Demonstranti používali  
i různé taktiky protestů. Největší problém činili policii protestující, kteří byli připoutáni k sobě 
a tvořili živé řetězce. I zde v Seattlu došlo na pouliční nepokoje, bitky s policií a škodě na 
majetku, ale tyto nedosáhly takové intenzity, jako při jiných zasedáních. Tyto události stejně 
jako jinde byly pod značným drobnohledem médií a tisku. Protesty v Seattlu byly největšími 
protesty proti globalizaci na území Spojených států amerických. 

Praha jako hlavní město České republiky bylo poctěno pořádáním summitu 
mezinárodního měnového fondu a světové banky. Žádná jiná posttotalitní země nikdy 
předtím, ani potom zasedání nepořádala. S touto poctou však nejen Praze, ale i celé České 
republice vznikla povinnost postarat se o co nejklidnější průběh zasedání a nedopustit, aby 
se opakoval Seattle, Göteborg, Washington a podobně. Přípravy začaly několik měsíců 
předem, policie dokončovala výcvik a materiální zabezpečení zhruba 10 000 policistů, kteří 
byli vyčleněni na službu při opatření. Politickými strukturami byla policie spíše kritizována za 
přehnaná opatření a přehánění v názoru, že v Praze nepokoje propuknou. To, že tyto 
nepokoje skutečně propukly a to v daleko horší míře, než čekal např. prezident republiky, 
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nebo ministr vnitra potom museli představitelé státu a vlády uznat. Do té doby stejně jako 
většina měst předtím Praha nic podobného nepoznala, ale tato zkušenost přispěla k daleko 
lepšímu zvládnutí a vytvoření podmínek pro další opatření Aliance v roce 2002. Do hlavního 
města bylo staženo na 10 000 policistů, protestujících se odhadovalo na zhruba 12 000. 
Takovéto vyrovnané počty byly již částečnou zárukou zvládnutí opatření. Zasedání bylo 
rozděleno do několika dní, přičemž nepokoje začaly až při zasedání finančníků 
v Kongresovém centru. Policie z tohoto místa udělala bezpečnou zónu a tato byla bráněna 
příslušníky pořádkové policie. Cílem demonstrantů bylo opět buď narušení, nebo přerušení 
jednání jako například v Seattlu a ukončit tak summit, v lepším případě pak oblehnout 
Kongresové centrum a udělat z delegátů svá rukojmí. Nic z toho se však nestalo a i přes 
prudké střety policie své pozice uhájila a zasedání narušeno nebylo. Toto byla jednoznačná 
výhra policie. Demonstranti se pak ve večerních hodinách zmohli pouze na rozbíjení výloh, 
vyvolávání dalších potyček a rozbíjení majetku, či sprejerství. Při tomto opatření stejně jako 
všude byly desítky zraněných na obou stranách, zadržených bylo okolo 1 000 osob a soudní 
líčení probíhaly ještě několik let po skončení summitu. I zde bylo zjištěno, že se na protestech 
podílely osoby, které se účastnily protestů proti globalizaci i v jiných městech. Spousta z nich 
však ani nebyla vpuštěna do republiky přes hraniční přechody. Po celou dobu opatření byl 
prováděn monitoring osob, jejich pohyb, jednání a dle toho se usměrňovala další opatření. 
Pozitivní ohlasy a uznání na zvládnutí tohoto bezpečnostního opatření chodily i ze světa. 
Došlo k morálnímu odsouzení násilí páchaného demonstranty ze strany kardinála Miloslava 
Vlka, či prezidenta Václava Havla. Naštěstí zde nedošlo k takovým situacím, jako byla střelba 
ze služebních zbraní, či úmrtí osob.  

Protesty v italském Janově byly specifické a výjimečné z několika důvodů. Počty 
demonstrantů byly naprosto enormní i na počty protestujících, kteří na podobných akcích 
bývají. Obyvatelé Janova i celé Itálie se shodli v tom, že podobné násilí a škody nepamatují  
a nezakrývali šok, který prožívali. Buď přímo, nebo zprostředkovaně z televize, či jiných 
médií. Odhadem se počty protestujících vyšplhaly za trvání summitu na 100 000. Toto číslo je 
naprosto neuvěřitelné i z toho hlediska, že například v Göteborgu bylo zhruba 25 000  
a v Praze 12 000 protestujících. Na zasedání Aliance v Praze jen několik stovek. Proti 100 000 
demonstrujících bylo postaveno zhruba 20 000 policistů, v záloze byly připraveny i další 
ozbrojené složky. Spolu s policisty bylo nasazeno i vojsko. Zde situace vygradovala do té 
míry, že se napadení policisté museli bránit střelbou a po střelbě zůstal na místě mrtvý 
demonstrant, což poznamenalo celé opatření a i jeho další průběh. Cíl protestujících byl 
jasný a to opět narušit jednání, popř. ho úplně zrušit, paralyzovat a zamezit dalšímu jednání. 
Po úmrtí demonstranta se tito z ulic stáhli i na četné intervence k zastavení násilí. I když 
demonstranti útočili na policisty zápalnými lahvemi, kameny, lahvemi, tyčemi  
a basebalovými pálkami, byla to policie, která byla označena jako původce násilí a agresora. 
Vzhledem k úmrtí demonstranta bylo sociálním janovským fondem vyzváno k ukončení 
násilí, ale i summitu. Hlubokou soustrast vyslovili italský prezident Ciampi, premiér 
Berlusconi a předseda Evropské komise Prodi, i prezident Spojených států amerických Bush.  
I přes tuto intervenci se opět rozhořely těžké boje, kdy i média již nechápala tu agresivitu  
a brutalitu ze strany demonstrantů. Policisté museli používat varovné výstřely a média 
situaci komentovala slovy, že policistům v této chvíli jde již o život. Toto neutuchající násilí 
bylo zejména i z toho důvodu, že se v řadách demonstrantů nacházeli členové fašistických 
organizací i radikálů levicových. Janovské protesty jsou dodnes považovány za nejtvrdší 
protesty odpůrců globalizace a dodnes prakticky nebyly překonány. Demonstrantům se ale 
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opět nepodařilo se dostat do chráněné zóny, i když se o to mnohokrát pokoušeli a narušit tak 
zasedání. Vždy paralelně s těmito neúspěchy pak eskaluje násilí na ulicích a o to více je pak 
škod a střetů jelikož cílem radikálních demonstrantů je dát o sobě co nejvíce vědět  
a zanechat po sobě co nejvíce škod.96 

Protesty v Göteborgu byly doslova šokem pro Švédsko a jeho liberální obyvatele. 
Takovýto typ protestu a následných násilností byly pro švédy něčím naprosto novým a po 
skončení jednání se dokonce ozývaly hlasy směrem k evropské unii, aby si příště své zasedání 
pořádala jinde. Scény plné divokého násilí šokovaly mimo jiné i obyčejné občany, kteří 
shodně uváděli, že nic podobného v této zemi ještě nezažili. Do Göteborgu se sjeli 
demonstranti z celé Evropy, jednalo se jak o osoby, které přijely vyslovit nesouhlas 
s politikou Evropské unie a přítomnosti amerického prezidenta Bushe v zemi. Zároveň je ale 
třeba říci, že na tyto typy akcí, Göteborg nevyjímaje se sjíždějí profesionální demonstranti, 
kteří mají jediný cíl a to vyprodukovat pouliční násilí a nepokoje, útočit na policisty a ničit 
majetek. Do Švédska se tedy podle předpokladu sjeli mimo jiné i veteráni protestů z Prahy  
a Seattlu. Celkový počet demonstrantů se pohyboval okolo 25 000, naproti tomu policie 
nasadila naprosto neadekvátně malý počet pořádkových sil, což je velkou chybou vzhledem 
k tomu, že na tyto typy opatření se běžně nasazuje velký počet policistů, aby se akce dala 
dobře zvládnout. V Göteborgu na rozdíl od Seattlu a Prahy již byla proti demonstrantům 
použita služební zbraň a to z důvodu, že policisté bránili zraněného kolegu a neměli jinou 
možnost vzhledem k tomu, že nedisponovali jinými účinnými prostředky. To byl další zásadní 
kámen úrazu. V Göteborgu sice zasedání Evropské unie a summit Evropská unie – Spojené 
státy americké proběhly a narušeny nebylo, naproti tomu policie byla na tento typ akce 
naprosto personálně i materiálně připravena. Policie nedisponovala např. gumovými 
projektily, zásahovými výbuškami se slzným plynem, nebo vodními děly, které jsou údajně již 
jen v muzeích. Švédský premiér Göran Persson k těmto násilnostem uvedl, že se jedná o útok 
na švédskou demokracii, který není hoden švédské společnosti. Po skončení opět došlo ke 
klasickému osočování se obou stran z násilností a jejich vyprovokování. Přes tvrzení švédské 
vlády, že zavede "göteborgský model" pokojných protestů, založených na "jednání" 
a "dialogu" mezi policií a demonstranty, státní síly od počátku dělaly vše pro potlačení 
demokratických práv, porušily všechny dohody s organizátory a použily násilné represe  
– včetně postřelení třech demonstrantů. Jejich jasným cílem bylo od počátku hnutí oslabit, 
dezorganizovat a rozptýlit. Takový byl názor zástupců účastníků protestu, samozřejmě názor 
švédské policie a veřejné správy byl jiný.97 

Při přípravě na zasedání Severoatlantické aliance v roce 2002 v Praze se již vycházelo 
z nedávné historické zkušenosti s takovýmto typem bezpečnostního opatření. Na základě 
zkušeností, vlastních poznatků a rozborů situací z různých měst, kde protesty probíhaly, byla 
nastavena koncepce opatření, aby se při tomto opatření již naprosto minimalizovaly. 
Kontroly na hranicích, spolupráce se zahraničními policejními orgány, příprava pořádkových 
jednotek byly důkladné a hlavně všude viditelné a i v médiích často prezentované. I z toho 
důvodu, jak bylo zjištěno, nedorazilo do Prahy tolik demonstrantů jako před dvěma lety  
a vědomi si toho v jakém jsou počtu a že je policie několikanásobně převyšuje, nebyl 

                                                           
96

 Protesty v ulicích Prahy skončily bez násilí. iDnes.cz. 23. IX. 2000. 
http://zpravy.idnes.cz/protesty-v-ulicich-prahy-skoncily-bez-nasili-fnh-
/domaci.aspx?c=A000923131544domaci_itu 
97

 SNIEGOŇ, Tomáš. Čtyři roky za násilí v Göteborgu. Severské listy, 7. VIII. 2001. 
http://www.severskelisty.cz/noviny/uda0305.php  
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zaznamenán jediný konflikt, ani jediný pokus narušit, či přerušit jednání. Opatření se 
zúčastnilo několik tisíc policistů a zhruba jen několik stovek odpůrců Aliance. Toto opatření 
svým průběhem a závěrem naprosto vybočuje z řady těchto akcí, jelikož velmi málo se stává, 
že by se na místě nevyskytly žádné násilnosti, nepokoje a výtržnosti. Proto bylo také vybráno 
do výčtu těchto opatření. Česká republika a policie sklidila kladný ohlas za klidný průběh 
summitu jak od běžných občanů, tak vládních činitelů, tak od světové veřejnosti a získala tím 
velkou mezinárodní prestiž.  

Uvedená opatření nebyly jediné, kdy se odehrálo městské násilí, nebo jestli chceme 
bitvy o město. Jednalo se ale o ty nejzásadnější, které se staly milníky této problematiky. 
Svými specifickými průběhy se nesmazatelně zapsaly do historií měst, i států jako události, 
na které se vzpomíná ještě po letech. Všechny uvedené akce mají mnoho společných 
jmenovatelů, které zde již byly mnohokráte zmiňovány: 

 

• Násilí a škody. 

• Účasti radikálních skupin na protestech. Přítomnost profesionálních demonstrantů.  

• Nácviky a využívání různých druhů taktik na straně protestujících, které ukazují na to, 
že se jedná o profesionální protesty a užívání sofistikovaných postupů při protestech 
zejména proti policii, státní správě, či městské infrastruktuře. 

• Automatické osočování policie z násilí, nebo jako původce násilí. Stovky zadržených 
osob. Zranění na obou stranách. 

• Stejné cíle demonstrantů, tedy ovládnutí summitu a jeho narušení nebo zastavení.  
 
Taktika se několikráte odpůrcům osvědčila buďto úplně – Seattle 1999, nebo z části 

– Melbourne 2000. Kritizování policie za poškozování práv osob, přehnané přípravy na 
opatření, nebo naopak přílišnou benevolentnost. Vybavení demonstrantů, zvyšování 
topografických znalostí, opatřování ochranných oděvů a prostředků. Jsou zaznamenány 
skupiny těch nejradikálnějších demonstrantů, které lze vidět skoro na všech zásadnějších 
summitech, jako je například Černý blok (Black Block), nebo Ya basta. Ještě několik let po 
opatřeních se táhnou vleklé soudní spory jak s demonstranty, tak kolikráte i policisty. Velké 
finanční náklady, které mají státy se zajišťováním summitů a bezpečnostních opatření. 

Dané druhy protestů jsou odsuzovány po celém světě, sílí názory, že v civilizovaném 
světě není pro uvedená jednání, či osoby, které se ho dopouštějí místo. Ani antiglobalisté 
nemají širokou podporu veřejnosti, když se po jejich protestech města a státy ještě dlouho 
vzpamatovávají, ale ti jsou již na jiné akci – a co a jak kde způsobí – je nezajímá. Městské 
násilí je negativní fenomén, který bohužel nezastaví dialog, jak se mnohokráte již prokázalo, 
ale rázné požadavky ze strany policie a státní správy na dodržování platných právních norem 
daného státu a při porušení zákona důsledná aplikace práva a sankcí, stejně tak vymáhání 
škod po vinících protiprávního jednání.  

Nakonec je třeba říci, že prakticky nejdůležitější výkonnou složkou pro zvládnutí 
demonstrací, zákroky na místech narušení veřejného pořádku jsou právě SPJ jednotky, či jiné 
jednotky těžkooděnců, které nesou největší riziko a mají v dané situaci nejhorší služební 
podmínky. V dnešní době je absolutně nemyslitelné, že by tyto jednotky nebyly k dispozici, 
nebo se redukoval jejich počet. Uvedená opatření by měly za následek zhoršení bezpečnostní 
situace ve všech výše popsaných odvětvích, jelikož řadoví policisté bez výcviku a ochranných 
prostředků by mohli jen stěží zakročovat, předcházet škodám, nebo jakkoliv adekvátně 
reagovat na nastalé situace, aniž by byli ohroženi na zdraví, či životech.  
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 Závěr 
 
V textu byla popsána Speciální pořádková jednotka hlavního města Prahy jako jeden 

z klíčových útvarů pořádkové policie, který je svým katalogem činností a svoji činností 
výjimečný. Jednotka byla podrobně popsána jako celek, její vznik po současnost, historické 
milníky a nejzásadnější služební zákroky. Následně byly rozebrány klíčová odvětví, ve kterých 
se SPJ nejčastěji realizuje, kdy a při jakých akcích je nejčastěji nasazována a pro které byla 
zřízena. Sociální jevy jako je extremismus, divácké násilí, či demonstrace byly stručně 
popsány, aby měl čtenář ponětí, co takové akce obnáší a proč je nutné nasazovat takovýto 
druh jednotky.  

V praktické části byl vytyčen cíl po seznámení s jednotkou a její činností uvést příklady 
bezpečnostních opatření, které by se bez těžkooděnců neobešly. Každé toto opatření bylo 
historickým milníkem pro každou zemi, ve které se události odehrávaly. Proto byly uvedeny 
příklady nejen z České republiky, ale i dalších zemí. Jejich cílem bylo porovnat jednotlivé 
druhy akcí, činnost policie a demonstrantů, či protestujících, poukázat na rozdílnost v pojetí 
jednotlivých opatření ze strany státní správy. Z dostupných materiálů vzhledem k delší době, 
která uplynula od událostí, byly srovnány jednotlivé akce a následně byly ještě tyto 
zhodnoceny komplexně. Vzhledem k tomu, že některé opatření se odehrávaly i v České 
republice bylo i mimo dostupné materiály hovořeno přímo s policisty, kteří se jako příslušníci 
SPJ na těchto akcích přímo podíleli. Praktická část byla zpracována tak, jak jen dovolovalo 
získání materiálů k jednotlivým opatřením. Dlouhá doba od jednotlivých akcí a nedostatek 
materiálu bylo jedinou překážkou a proto bylo postupováno výše uvedeným způsobem. 
Praktickou část hodnotím jako víceméně zdařilou, získané materiály a postřehy policistů byly 
využity na maximum.  


