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Péče o občana České republiky v zahraničí v případě „nesnází“ 
 
Anotace 
 
Příspěvek se zabývá následujícími tématy: definování stěžejních pojmů („nouze“ v zahraničí); 
formy možné pomoci v nouzi (hmotná, psychologická atd.) a modelové situace ve sledované 
oblasti a myslitelná opatření („obyčejná majetková a násilná kriminalita“, únos, teroristický 
útok, zranění nebo zdravotní potíže, repatriace ostatků, živelní pohromy, politicky 
motivované zadržení atd.). 
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Summary 
 
Care about the Citizen of the Czech Republic Abroad in "Troubles": The article covers the 
following topics: defining key terms related to the concept of "emergency" abroad; forms 
that can help a citizen in an emergency (material, psychological etc.) and a model situation in 
a given area – as well as related measures ("common property and violent crimes", 
kidnapping, terrorist attack, injury or health problems, repatriation of remains, natural 
disasters, politically motivated detentions, etc.). 
 
Keywords 
 
Embassy, consular service, emergency situation, risk countries, hostage, terrorism, 
kidnapping, detention 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Lucie Říhová, Péče o občana České republiky v zahraničí v případě „nesnází“ (2015_D_03) 

 

 
2 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Úvod 
 
Studie na téma „Péče o občana České republiky v zahraničí v případě nesnází“ 

představuje problematiku, která je jednak aktuální, jednak představuje téma, které je 
zajímavé i pro současné orgány veřejné moci, s ohledem na jeho „neusazenost“ a určitou 
míru „improvizace“, která je nebo může být s konkrétními případy spojena. Sám pojem 
„nesnáze“ je chápán jako kompromisní „definice“, založená na formálním nepokrytí tohoto 
pojmu, například v Terminologickém slovníku nebo právních předpisech (nejenom) v rámci 
České republiky. 

V první části bude pozornost věnována vysvětlení několika stěžejních pojmů z této 
oblasti (včetně tzv. „nouze“ či „nesnáze“ v zahraničí). Zmíněny budou i formy možné pomoci 
státu jeho občanům, kteří se v zahraničí ocitnou v „nouzi“ (hmotná pomoc, psychologická 
pomoc atd.). Prostor bude poskytnut i pohledům nadnárodních pojišťovacích společností na 
dané téma. 

Další část pojednává o spektru možných eventualit, označitelných za „nesnáze“ 
občana v zahraničí (ať již všeobecně, nebo s důrazem na eventuality, se kterými byli 
v posledních letech konfrontováni občané České republiky). Popsány budou některé 
modelové situace ve sledované oblasti a myslitelná opatření („obyčejná majetková a násilná 
kriminalita“, únos, teroristický útok, zranění nebo zdravotní potíže, repatriace ostatků, 
živelní pohromy, politicky motivované zadržení atd.). 

Stejně tak budou definovány rizikové oblasti (rozumí se území či regiony světa), ve 
kterých nejčastěji dochází ke konkrétním eventualitám (s ohledem na právní řád nebo 
zvyklosti v určitých částech světa). Přitom se nutně nemusí jednat o „nedemokratické“ 
režimy, ale určité komplikace, vyvěrající z neznalosti místně platných pravidel, mohou nastat 
i v rámci členských států Evropské unie. 

V poslední části jsou obsažena zobecnění dosavadních zjištění a upozornění, ve snaze 
najít určitá obecně platná doporučení, využitelná jak pro nejširší veřejnost, tak pro 
Ministerstvo zahraničí České republiky, zastupitelské úřady státu a další zainteresované 
aktéry (jdoucí nad rámec dosavadních modelů, jakým je například registrace v systému 
DROZD). Přitom nemalou roli sehrává i to, jak je hustá síť zastupitelských úřadů České 
republiky v zahraničí, respektive jejich zkušenosti s pomocí občanům v nouzi. Podle možností 
bude zmíněna i možnost vzájemné „výpomoci“ mezi zastupitelskými úřady zemí Visegrádské 
skupiny nebo Evropské unie. 

„Praktická část“ textu je koncipována jako hlubší sonda do několika typově odlišných 
případových studií ve sledované oblasti (geneze vývoje, role zastupitelského úřadu a dalších 
domácích aktérů ve sledované oblasti). 

V rámci textu jsou naformulovány následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Občané České republiky, zejména ti, kteří se věnují neorganizované 

turistice, respektive ti, kteří patří k mladé a „méně opatrné“ generaci, se mohou stát 
aktérem neočekávané a negativně se vyvíjející situace snáze, než členové starší generace. 

Hypotéza č. 2: Studiem otevřených zdrojů se jeví, že možnosti České republiky co se 
týče pomoci občanům státu v zahraničí, jsou omezenější, než jak je tomu v případě větší ch 
států či přímo velmocí. Některé formy pomoci občanům (nejen) České republiky v nouzi 
v zahraničí nebudou nikdy veřejně prezentovány, protože se pohybují na hranici legality, 
případně k tomu vedou jiné důvody. 
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1. Definice základních pojmů 
 
V této kapitole bude prostor věnován definování základních pojmů, které se k dané 

problematice vztahují, jako nezbytný předpoklad porozumění dalšímu textu. Již na tomto 
místě je třeba konstatovat, že řada pojmů je zcela neusazená., a to nejen s ohledem na 
právní předpisy České republiky, ale nejsou dostatečně definovány ani v zahraničí nebo na 
nadnárodní úrovni. 

 
1.1 Únos 
 
Únos (kidnaping) je nezákonné zmocnění se osoby nebo osob, zpravidla proti její vůli 

(řada států vůli nezohledňuje, například u dětí a jedinců s omezenou svéprávností). Zákony 
často odlišují různé typy únosů, specificky jsou posuzovány hromadné únosy, spočívající 
v ozbrojeném únosu dopravních prostředků, jako jsou letadla, lodě, či autobusy a únosy dětí 
(nezřídka jedním z rodičů či zákonných zástupců, kteří jsou ve sporu ohledně péče o dítě).1 

Únosy mohou mít různé příčiny, z nichž nejčastější jsou vzetí rukojmí, získání 
zaměstnanců pro otrockou práci, páchání trestné činnosti na unesené osobě nebo získání 
výkupného a prostředek vydírání. 

 
1.2 Rukojmí 
 
Rukojmí (hostage) je osoba, zadržovaná nezákonně proti své vůli jinou osobou. Původ 

slova lze dohledat ve slově rukojemství, což je starší výraz pro ručení. Důvody zadržování 
rukojmích se v mnoha aspektech shodují s důvody únosů. Jsou to tedy zejména finance, to 
znamená požadování výkupného nebo politické důvody či požadování propuštění vězňů.2 

 
1.3 Rizikové země 
 
Pojmem „rizikové země“ (countries of risk) obvykle označuje státy (nebo jejich části), 

kde panuje zhoršená bezpečnostní situace a je potřeba zvážit okolnosti či nutnost cestování 
do těchto míst.3 

Irák, Afghánistán či Somálsko, jsou svou mírou pravděpodobnosti únosu již známé, 
nicméně v poslední době se objevuje rostoucí riziko v Kolumbii, Mexiku, Pákistánu, Nigérii, 
Ekvádoru či Brazílii, nebo také na Filipínách, a to zejména pro manažery, kteří sem cestují 
z obchodních důvodů. 

Také Latinskou Ameriku, si v čele s Mexikem drží prvenství v této oblasti. Počet únosů 
tam v posledních letech extrémně stoupl z důvodu válek, které zde vedou drogové gangy. 

                                            
1
 Viz §172, Zavlečení, respektive §292 Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny.  

Zákon č. 40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník.  
Co je to mezinárodní únos dítěte. Bezplatná právní poradna. 8. IV. 2012. [cit. 2015-03-15]. 
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/rodinne-pravo/styk-setkavani-s-ditetem-detmi/11623-
co-je-to-mezinarodni-unos-ditete-deti-definice-vysvetleni.html 
2
 Úmluva Organizace spojených národů o braní rukojmí. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 

1986. [cit. 2015-03-15]. http://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0043_00.htm 
3
 The Business of Dealing With Kidnapping Abroad. The New York Times. 2012. [cit. 2015-04-12]. 

http://www.nytimes.com/2012/05/03/business/kidnapping-becomes-a-growing-travel-risk.html?_r=1 
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Statistiky únosů mohou být jen těžko potvrzeny, neboť většina z nich se vůbec nehlásí. Jejich 
počet se však odhaduje mezi 5 000 – 10 000 ročně. Venezuela se pak stala druhou 
nejrizikovější zemí. V roce 2011 bylo zaznamenáno 2 000 únosů a jejich počet roste 
závratnou rychlostí.4 Takzvané „expresní únosy“ se staly fenoménem v Mexiku. Stávají se 
většinou těsně před půlnocí. Útočníci oběti většinou ohrožují zbraní a donutí je nasednout 
do auta. Dalších 48 hodin s nimi objíždějí bankomaty a nutí je vybrat maximální možné denní 
částky. Únosy jsou většinou velmi násilné a dochází při nich k fyzickým zraněním  
a znásilnění.5 

Existuje celá řada přehledů, stejně jako přístupů, jak se k definování „rizikových 
oblastí“ vymezit. 

Na obrázku níže, je vyznačena alespoň část těchto území, dle stupně ohrožení, tak jak 
je chápou některé nadnárodní zajišťovny (v tomto případě AON). 

V posledních letech lze zaznamenat určitý odklon od terorismu a příslušné analýzy 
spíše operují s tzv. politickými riziky (political risks) nebo politickým násilím (political 
violence).6 Příkladem pak mohou být mapy, jež barevnou škálou označují nejrizikovější země. 

 

 
 
Ilustrace: Mapa AON: Terorismus a politické násilí v roce 2015.7 

                                            
4 Kidnapping Threat Worldwide. Smart Traveller. 2015. [cit. 2015-04-12]. http://www.smartraveller.gov.au/zw-
cgi/view/TravelBulletins/Kidnapping 
5
 11 Ways to Avoid Getting Kidnapped While on Business Overseas. International Business Law Advisor. 2013. 

[cit. 2015-03-28]. http://www.internationalbusinesslawadvisor.com/2013/09/articles/international-business/ 
how-to-avoid-getting-kidnapped-while-on-business-overseas/ 
6
 Aon's Political Risk Map: 2 Upgrades and 3 Downgrades for the CEE & CIS Countries. AON. 2012. [cit. 2015-04-

12].  http://www.xprimm.com/2012-aon-s-political-risk-map-2-upgrades-and-3-downgrades-for-the-cee-cis-
countries-articol-117,123-1531.htm 
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Pro dokreslení situace je možné uvést několik (v mezích možností) zřetelnějších map 
či přehledů, „odblokovávaných“ obvykle s určitým odstupem po vytvoření.8 

 

   
 
Ilustrace: Terorismus a politické násilí v roce 2015 na jednotlivých kontinentech.9 
 
Přístup AON obsahuje více než 5 000 možných cílů, více než 20 metod útoku  

a dohromady generuje více než 125 000 možných scénářů incidentů. Na základě takto 
koncipovaných podkladů se pak firma může rozhodnout, zda a jak bude v jaké zemi 
investovat, včetně investice do bezpečí svého personálu, zabezpečení majetku apod.10 

 
Takovýmto přehledům a analýzám se samozřejmě věnují i další platformy, jako jsou 

World Market Analysis,11 která mapuje a popisuje výskyt a povahu teroristických  
a organizovaných zločineckých skupin či anglický Maplecroft, pomáhající nadnárodním 
organizacím s plánováním zahraničních obchodních strategií.12 Těmto společnostem pak 

                                                                                                                                        
7
 KRULÍK, Oldřich; HOŘEJŠÍ, Michal. Snahy o „barevné“ vyhodnocování míry ohrožení terorismem 

v mezinárodním prostředí. Ochrana a Bezpečnost. 2012, č. 4, 2012. [cit. 2015-04-12]. 
 http://www.ochab.ezin.cz/O-a-B_2012_D/2013_D_09_krulik-horejsi.pdf 
8
 Terrorism. AON. 2015. [cit. 2015-04-11]. 

http://www.aon.com/risk-services/crisis-management/terrorism.jsp 
9
 Aon Political Risks 2015. Climateer Investing. 2015. [cit. 2015-04-11].  

http://climateerinvest.blogspot.cz/2015/03/aon-political-risks-2015-oil-prices.html 
10

 KÖNCKE, Frederik, C. Multinationals Face Political and Economic Risks. Atlantic-Community.com. 2008. 
[cit. 2015-04-09].  http://www.atlantic-community.org/index/open_think_tank_article/multinationals_ 
face_political_and_economic_risks 
11

 RICE, David. Global Threat Analysis. World Market Research Centre. 2003. [cit. 2015-04-09].  
http://www.policyconcepts.com/220054.ppt 
12

 About Verisk Maplecroft. Verisk Maplecroft. 2014. [cit. 2015-03-29]. https://www.maplecroft.com/ 
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poskytuje jedinečný soubor informací13, obsahující analýzu rizik, vizualizace, situační údaje či 
interaktivní rizikovou kalkulačku, které pak vedou k značné strategicko-obchodní výhodě.14 

 
Jako příklad lze také uvést Sierru Leone. Prvním z výzev, před kterým ministerstvo 

zahraničních věcí varuje při cestách do této oblasti, je šíření nákazy nemocí Ebola a to 
zejména z toho důvodu, že Sierra Leone byla společně s Guineou a Libérií označena Světovou 
zdravotnickou organizací ohniskem vzniku této nemoci. Většina větších leteckých společností 
sem již zastavila lety. 

V případě, že je cesta do Sierry Leone neodkladná, Foreign and Commonwealth Office 
vydává několik bezpečnostních opatření, která jsou zde parafrázována:15 
 

 jedná–li se o pracovní cestu, je potřeba zůstat v kontaktu se svým zaměstnavatelem 
nebo hostitelskou organizací, která následně může poskytnout pomoc při 
vycestování; 

 pokud budete cestovat do Sierry Leone v rámci pomoci při záchranných pracích, měli 
byste se ujistit, že jste členy organizace, schopné analyzovat rizika a zavést potřebná 
opatření; 

 snížení počtu leteckých společností, které do oblasti létají, byl značně snížen, a proto 
je potřeba počítat s možností komplikovaného odletu ze země; 

 v dané oblasti se také objevují menší lokální demonstrace proti nastaveným 
protiopatřením vzhledem k vyhlášenému stavu nouze; 

 kriminalita není v oblasti naprosto zásadní, nicméně objevují se zejména kapesní 
krádeže a menší přepadení (např. s nožem), důležité je vyhnout se větším „srocení“ 
lidí, nenosit a neukazovat drahé šperky nebo velké sumy peněz, minimalizovat použití 
veřejné dopravy, nevycházet o samotě po setmění; 

 míra ohrožení z hlediska terorismu je nízká, nicméně je třeba brát v úvahu globální 
závažnost této hrozby; 

 další doporučení se týkají kvality silnic a silných proudů na některých plážích. 
 
Nemusí se přitom nutně jednat pouze o menší rozvojové země, na které Foreign and 

Commonwealth Office při cestování upozorňuje. Také při vycestování do Estonska je dle 
britské instituce potřeba dbát na bezpečnostní opatření související se ztrátou dokladů  
a zavazadel, osobní bezpečností ale také s dodržováním místním zákonů a zvyklostí. Estonsko 
bývá cílem mnoha mladých lidí, kteří sem cestují za vzděláním, poznáním, ale také zábavou. 
Foreign and Commonwealth Office proto klade důraz na respektování zákazu převozu  
a držení drog a upozorňuje na nadměrnou konzumaci alkoholu v místních barech.16 

 

                                            
13

 Global Risk Portfolio: Countries. Maplecroft. 2012. [cit. 2015-04-09].  
http://maplecroft.com/portfolio/countries/cz/ 
14

 Countries at Risk: Terrorists Cells. 2003. [cit. 2015-04-09]. 
http://terroristcells.hostedfree.net/countries-at-risk (stránka je neaktivní pro neplacení hostingu). 
15

 Foreign Travel Advice: Sierra Leone. Gov.uk. 2014. [cit. 2015-03-01]. 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/sierra-leone 
16

 Foreign Travel Advice: Estonia. Gov.uk. 2015. [cit. 2015-04-09].   
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/estonia 
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Ilustrace: Bezpečnostní doporučení Foreign and Commonwealth Office.17 
 
Podobné informace, poskytuje svým občanům také Ministerstvo zahraničí Spojených 

států amerických (U. S. Department of State). Mimo bezpečnostních rizik, se zde nacházejí 
umístění amerických velvyslanectví v jednotlivých zemích nebo informace o vízové 
povinnosti. Data jsou pravidelně aktualizována a vybranou zemi si lze najít na interaktivní 
mapce, nebo jednoduše zadat název. 

Dne 9. ledna 2015 vydalo ministerstvo varování, platné celosvětově. Jedná se  
o hrozbu teroristických útoků a násilí proti občanům Spojených států. Toto varování je 
spojeno zejména s akcemi, které Spojené státy zahájily proti Islámskému státu a dále 
v souladu se zásahy v Iráku a Sýrii. Úřady se domnívají, že je vysoká pravděpodobnost 
odvetných akcí kdekoliv na světě, zejména na Středním východě, v severní Africe, Evropě  
a Asii. Upozorňováni jsou na potenciál teroristických útoků při cestování v hromadných 
prostředcích, letecké, železniční ale i vodní dopravy. V minulosti k těmto útokům došlo 
například v Moskvě, Londýně, Madridu či New York City.18 

Dále se jedná o únosy, kdy hlavním cílem únosců bývá výkupné, následně využité pro 
financování terorismu. S ohledem na události, několika posledních měsíců, jsou však rukojmí, 
využíváni více a více k prosazování politických, etnických a náboženských zájmů.19 Hrozby 
jsou pak upřesňovány dle jednotlivých oblastí.20 V Evropě hrozby pocházejí zejména od 
Islámského státu, Střední východ a severní Afrika je charakterizována zejména konflikty 
v Sýrii a z nich vyplývající občanská válka a demonstrace. Také v Libanonu operuje mnoho 
extremistických skupin a pravidelně se zde vyskytují bombové útoky, únosy apod. Pro 
samotnou Afriku je pak jednou z největších hrozeb organizace Boko Haram, operující 

                                            
17

 Tallinn Restaurant & Entertainment Map. Welcome To Estonia. 2008. 
18

 Worldwide Caution. U.S. Passports & International Travel. 2015. [cit. 2015-03-10].  
http://travel.state.gov/content/passports/english/alertswarnings/worldwide-caution.html 
19

 Personal Security - At Home, On the Street, While Traveling. U.S. Passports & International Travel. 2015. [cit. 
2015-04-09].  http://www.state.gov/m/ds/rls/rpt/19773.htm 
20

 Worldwide Caution: Kidnappings and Hostage. U.S. Passports & International Travel. 2015. [cit. 2015-04-09].  
http://travel.state.gov/content/passports/english/alertswarnings/worldwide-caution.html 
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v Nigérii. Tato skupina je známá únosy nejen turistů, ale také místních obyvatel. Zaměřuje se 
na ženy a děti, které následně prodávají.21 

 
Stejně tak, jako ministerstva zahraničí ostatních států, i Ministerstvo zahraničí České 

republiky na internetových stránkách v sekci „Cestujeme“ zjišťuje a vydává pro své občany 
aktuální varování a doporučení před cestou do vybraných zemí. Najdeme zde zvláštní 
seznam států, kde hrozí vysoké nebezpečí teroristického útoku, únosů či ozbrojených 
konfliktů. Před cestami do těchto zemí Ministerstvo zahraničních věcí dlouhodobě varuje. 
K těmto zemí můžeme zařadit Alžírsko, Kamerun, Jižní Súdán nebo například Pákistán.22 

Podobné informace poskytuje také anglická zpravodajská služba MI523 respektive 
Severoatlantická aliance. 

Nicméně s ohledem na povahu současných teroristických a jiných hrozeb není možné 
sestavit kompletní seznam zemí. Terorismus je globálním fenoménem, který bohužel 
v současnosti postihuje i ekonomicky a politicky stabilní země. 

 

                                            
21

 Worldwide Caution. U.S. Passports & International Travel. 2015. [cit. 2015-04-09].  
http://travel.state.gov/content/passports/english/alertswarnings/worldwide-caution.html 
22

 Cestujeme. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2015. [cit. 2015-04-09]. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html 
23

 Travel Advice. Security Service MI5. 2015. [cit. 2015-04-09].  
https://www.mi5.gov.uk/home/what-you-can-do/travel-advice.htm 
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2. Zastoupení České republiky v zahraničí a zahraniční mise České republiky 
 
„Zájmy České republiky pomáhají prosazovat zahraniční mise České republiky v cizině. 

Jejich konkrétní statut je závislý na úrovni mezistátních vztahů České republiky a daného 
státu (velvyslanectví, konzuláty, mise, delegace, česká centra.) Tyto oficiální reprezentace 
státu spadající pod Ministerstvo zahraničí doplňují ještě integrovaná zahraniční síť 
Ministerstva průmyslu a obchodu a zastoupení agentury CzechTourism.“24 

Úřady České republiky, tedy velvyslanectví zastupují Českou republiku v přijímajícím 
státě. Zastupitelská mise ve své činnosti vychází z koncepce zahraniční politiky České 
republiky. 

Zastupitelská mise zejména rozvíjí styky a jedná s institucemi v přijímacím státu, 
zajišťuje konzulární činnost v určeném konzulárním obvodu, navrhuje a na pokyn ústředí 
připravuje a zabezpečuje návštěvy oficiálních představitelů České republiky a přijímajícího 
státu a podílí se na jejich jednání, získává, zapracovává, hodnotí a zasílá Ministerstvo 
zahraničních věcí informace o vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní 
situaci přijímajícího státu se zvláštním zřetelem na jeho vztahy k České republice, 
spolupracuje s českými centry nebo napomáhá při navazování a rozvoji styků tuzemských 
subjektů s partnery v přijímajícím státě. Mezi její úkoly patří také zabezpečení a hospodaření 
s majetkem České republiky v zahraničí, který jí byl svěřen.25 

 
Generální konzuláty 
 
Generální konzuláty zastupují Českou republiku v určitém teritoriu přijímacího státu. 

Tento úřad je řízen konzulárním odborem, jenž také dohlíží na jejich činnost. V otázkách, 
nespadajících do působnosti odboru, jako jsou politické, obchodně-ekonomické, kulturní, 
školské a další, postupuje konzulární úřad dle pokynů příslušného odboru Ministerstva 
zahraničních věcí a příslušné diplomatické mise.26 Konzulární úřad plní funkce, vyplývající 
z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a z konzulárních a jiných smluv sjednaných mezi 
Českou republikou a přijímacím státem. 

 
Stálé mise a Stálé delegace při mezinárodních organizacích 
 
Stálé mise a Stálé delegace zastupují Českou republiku v mezinárodní vládní 

organizaci nebo integračním uskupení. 
Mise plní funkce, vyplývající z mezinárodních smluv, na jejichž základě je Česká 

republika členem mezinárodní vládní organizace nebo integračního uskupení, nebo je k ní 
přidružena. Je řízena příslušných odborem Ministerstva zahraničních věcí. Stálá mise pak 
zastupuje Českou republiku v organizaci, udržuje a pěstuje spojení mezi Českou republikou  

                                            
24

 Zastoupení České republiky v zahraničí a zahraniční mise v České republice. BusinessInfo.cz. 2015. 
[cit. 2015-04-07]. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zastoupeni-cr-v-zahranici-a-zahranicni-3847.html 
25

 Úřady České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2015. [cit. 2015-04-05]. 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/urady_ceske_republiky_v_zahranici.
html 
26

 Úřady České republiky v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2015. [cit. 2015-04-07]. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/urady_ceske_republiky_v_zahranici.h
tml 
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a organizací, napomáhá vyslaným delegacím České republiky při jejich jednáních, informuje 
Ministerstvo zahraničních věcí a další orgány České republiky o činnosti organizace a zasílá 
odbornou dokumentaci a literaturu, týkající sej její činnosti a udržuje styky s občany České 
republiky zaměstnanými v sekretariátech mezinárodních organizací.27 

Příkladem Stálé mise je Stálá mise České republiky při Organizaci spojených národů 
v New Yorku (Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations), Stálá mise při 
Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Paříži (Délégation Permanente de la 
République Tcheque aupres de l`Organisation de coopération et de développement 
économiques), Stálá mise České republiky při radě Evropy ve Štrasburku (Mission 
Permanente de la République Tcheque aupres du Conseil de l'Europe) či Stálá mise České 
republiky při Organizaci Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) v Paříži (Permanent 
Delegation of the Czech Republic to UNESCO). 

Stálá delegace plní stejné funkce jako stálá mise. Jediným příkladem je Stálá delegace 
České republiky při Severoatlantické alianci v Bruselu. Je tvořena dvěma sekcemi, řízené 
velvyslancem. Působí zde kolem 50 zaměstnanců převážně z Ministerstva zahraničních věcí 
České republiky, Ministerstva obrany a Armády České republiky.28 Jedná se o druhou největší 
diplomatickou misi České republiky v zahraničí (po Stálém zastoupení České republiky při 
Evropské unii).29 

 
Česká centra 
 
Česká centra zastupují Českou republiku v zahraničí především v oblastech cestovního 

ruchu, kulturních záležitostí a obchodu. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním 
poli a posilují dobré jméno České republiky ve světě.30 Jsou řízena organizací Česká centra, 
která je příspěvkovou organizací Ministerstva vnitra České republiky. Nemají diplomatický 
statut. Ústředí organizace sídlí v Praze, ale síť Českých center se rozprostírá i v mnoha dalších 
státech a to zejména v Evropě. Pobočky jsou však i například v Japonsku, Korejské republice, 
Spojených státech amerických a Ruské federaci.31 

 
Honorární konzuláty a honorární generální konzuláty a další úřady 
 
Honorární konzuláty mají velmi podobnou působnost a kompetence a působnost jako 

generální konzuláty. Rozdíl lze spatřovat v jejich vedení. Jsou řízeny honorárními 
konzulárními úředníky, kteří postrádají diplomatický statut a nejsou zaměstnanci 
Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 

                                            
27

 Zastoupení České republiky v zahraničí a zahraniční mise v České republice. BusinessInfo.cz. 2015. 
[cit. 2015-04-07]. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zastoupeni-cr-v-zahranici-a-zahranicni-3847.html 
28

 Stálá delegace České republiky při Severoatlantické alianci v Bruselu. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 2005. [cit. 2015-04-07].  
http://www.mzv.cz/nato.brussels/cz/o_stale_delegaci/organizacni_struktura.html 
29

 Zástupci České republiky v Severoatlantické alianci. Natuaktual.cz. 2010. [cit. 2015-04-07].  
http://www.natoaktual.cz/na_cr.aspx?y=na_cr/crazastupcivnato.htm 
30

 Česká centra. 2010. [cit. 2015-04-09].  http://www.czechcentres.cz/ 
31

 Síť Českých center. Česká centra. 2010. [cit. 2015-04-09]. http://www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ 
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Úřadem, zastupující zájmy České republiky ve světě je Česká ekonomicko-kulturní 
kancelář, nacházející se v Taipei, Čínská republika (na Tchaj-wanu). Důvodem jejího založení 
byly téměř neexistující diplomatické styky a spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-
wanem a z toho vyplývající nemožnost založit na Tchaj-wanu zastupitelský úřad. Na rozdíl od 
zastupitelského úřadu se ekonomicko-kulturní kancelář zabývá zejména otázkami kultury  
a obchodu.32 

Existují rovněž konzulární jednatelství (např. Marseille), která mohou být v případě 
potřeby zřizována i dočasně. Jedná se o případy velkých sportovních podniků či například 
v období letní turistické sezóny a podobně (Konzulární jednatelství Rijeka, Konzulární 
jednatelství Split). Existuje rovněž tzv. Styčný úřad České republiky v Ramalláhu.33 

Zajištění zastupitelských úřadů České republiky v případě mimořádné události. 
Zastupitelské úřady České republiky jsou z diplomatického hlediska velmi důležitá místa  
a proto je potřeba brát v úvahu všechna rizika, která by na ně mohla mít dopad a navrhnout 
a dodržovat opatření, vedoucí k zajištění jejich bezpečnosti. Soubor opatření a postupů se 
použijí při mimořádné události v zemi jejich působnosti nebo při vyhlášení krizového stavu 
nebo stavu ohrožení státu v České republice. Ochranu je potřeba zajistit samotným 
institucím, zaměstnancům zastupitelských úřadů ale také jejich rodinným příslušníkům. 

Základním dokumentem, vztahujícím se k uvedené problematice, je materiál 
„Směrnice pro činnost zastupitelských úřadů České republiky při mimořádných událostech, 
v krizových situacích a za válečného stavu“ podle něhož, byl v roce 2005 pro každý 
zastupitelský úřad České republiky vypracován evakuační plán, operační plán, plán 
akceschopnosti, plán spojení, plán varování a vyrozumění a plán zdravotnického 
zabezpečení, který bude minimálně jednou ročně – a navíc při každé personální nebo 
organizační změně na zastupitelském úřadě – aktualizován. 

V průběhu roku 2004 byla ve vybraných zastupitelských úřadech České republiky 
provedena revize úrovně vybavenosti individuálními prostředky civilní ochrany (např. 
balistické ochranné vesty, balisticky zodolněná vozidla, ochranné protichemické prostředky 
aj.). V revizi se postupně pokračuje a průběžně dochází k výměnám nevyhovujících 
individuálních prostředků civilní ochrany a k jejich dalšímu doplňování.34 

Trvale probíhá zkvalitňování stavebně technických podmínek na jednotlivých 
zastupitelských úřadech, zaměřené na zvýšení jejich bezpečnosti z hlediska ochrany osob ‚i 
ochrany utajovaných informací. Byla také zavedena bezpečnostní kategorizace 
zastupitelských úřadů České republiky, která přímo odrazí na „předvýjezdovém“  
a následném školení zaměstnanců zastupitelských úřadů a jejich rodinných příslušníků. 

Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 133/2000 k materiálu “Návrh závazného 
postupu pro řešení krizových situací spojených s terorismem, ke kterým došlo v zahraničí 
a dotýkají se zájmů České republiky, ve znění pozdějších novelizací” je stanoven postup  

                                            
32

 Česká ekonomická a kulturní kancelář Taipei. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2008. [cit. 2015-
04-05].  http://www.mzv.cz/taipei/cz/index.html 
33

 Zastoupení České republiky v zahraničí a zahraniční mise v České republice. BusinessInfo.cz. 2015. 
[cit. 2015-04-07]. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zastoupeni-cr-v-zahranici-a-zahranicni-3847.html 
34

 Směrnice pro činnost zastupitelských úřadů České republiky při mimořádných událostech, v krizových 
situacích a za válečného stavu. 
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v případech ohrožení bezpečnosti fyzických a právnických osob z České republiky v zahraničí 
při krizové situaci v hostitelské zemi.35 

Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 127/2004 ze dne 13. července 2004 byl 
schválen materiál “Zásady spolupráce státních orgánů při ohrožení práv a zájmů České 
republiky a jejich občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě 
mimořádné události v zahraničí”, na jehož základě probíhá uzavírání meziresortních dohod, 
konkretizujících oblasti vzájemné spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí, vnitra, 
obrany a zdravotnictví a Českými aeroliniemi a. s.36 

V materiálu “Směrnice pro činnost zastupitelských úřadů České republiky při 
mimořádných událostech, v krizových situacích a za válečného stavu” je zapracován i obsah 
dokumentu Rady Evropské unie ze dne 4. prosince 2003 č. 15754/2003, „Směrnice  
o konzulární ochraně občanů Evropské unie v případě krize ve třetích zemích”, který, mimo 
jiné, zavádí nové typové postupy na zastupitelských úřadech, umožňující lépe zajistit 
bezpečnost a ochranu fyzických a právnických osob z České republiky i prostřednictvím 
zastupitelského úřadu kteréhokoliv států Evropské unie (a naopak – zastupitelské úřady 
České republiky poskytují, v případě potřeby, ochranu občanům kteréhokoli jiného státu 
Evropské unie).37 

Praktickou zkušeností v uvedené oblasti byl teroristický útok, ke kterému došlo 
v červenci roku 2005 v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch, při kterém zahynul jeden občan 
České republiky. Dalším občanům České republiky (a Slovenska) byla zajištěna přeprava zpět 
do vlasti a další pomoc.38 

 

                                            
35

 Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 133/2000 Sb., k materiálu “Návrh závazného postupu pro řešení 
krizových situací spojených s terorismem, ke kterým došlo v zahraničí a dotýkají se zájmů České republiky, ve 
znění pozdějších novelizací”. 
36

 Materiál mj. stanovuje základní bezpečnostní rizika, na jejichž řešení by měly být jednotlivé zastupitelské 
úřady České republiky připraveny. Materiál zahrnuje mezi mimořádné situace v zahraničí i zhoršené 
bezpečnostní situace, ve kterých se může ocitnout zastupitelský úřad České republiky při vyhlášení krizového 
stavu v České republice. Na základě schválení materiálu v Bezpečnostní radě státu se mj. předpokládá 
zpracování jednotlivých typových postupů pro tyto mimořádné události. 
37

 Směrnice Rady Evropské Unie č. 15754/2003, o konzulární ochraně občanů Evropské unie v případě krize ve 
třetích zemích.  
Směrnice Rady (Evropské unie) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace  
a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení 
rozhodnutí 95/553/ES. Úřední věstník Evropské unie. 24. IV. 2015. [cit. 2015-04-09]. 
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2015_637_cs.pdf 
38

 BLAŽKOVÁ, Jana; SOUKAL, Petr; FRYDECKÁ, Lucie. První českou obětí teroristů je Petr Kořán. IDnes.cz. 25. VII. 
2005. [cit. 2015-04-09]. 
http://zpravy.idnes.cz/prvni-ceskou-obeti-teroristu-je-petr-koran-fk1-/domaci.aspx?c 
=A050724_212100_domaci_ad 
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3. Typologie problematických situací 
 
3.1 Živelní pohromy 
 
Dne 26. prosince 2004 nastalo u severozápadního pobřeží indonéského ostrova 

Sumatry mohutné zemětřesení o síle devět stupňů Richterovy stupnice, které bylo také 
pátým nejsilnějším zemětřesením od dob, kdy se otřesy vědecky měří. Posun tektonických 
desek v pásu dlouhém přes 1 000 kilometrů a širokém 100 kilometrů posunul mořské dno  
o dvacet metrů horizontálně a pět metrů vertikálně. Uvedl do pohybu miliony tun vody  
a vyvolal mořskou vlnu, tzv. tsunami, která se šířila celým Indickým oceánem rychlostí až 700 
kilometrů za hodinu. Katastrofa zasáhla 11 zemí, kromě nejbližší Indonésie zasáhla Thajsko, 
Indii, Srí Lanku a dosáhla i do východní Afriky.39 

 Na pobřeží se ničivá vlna zvedla až do výšky deseti metrů a v závislosti na tvaru 
terénu pak s brutální silou pronikla až dva kilometry hluboko do vnitrozemí. V důsledku 
tsunami zahynulo na Srí Lance 50 tisíc lidí, nejvíce mimo Indonésii. Počet obyvatel, kteří přišli 
o přístřeší, byl odhadován na milion. Vlna tsunami zapříčinila i největší železniční neštěstí  
v dějinách železniční dopravy: na trati Kolombo-Galle smetla rychlík s 1 500 cestujícími. 

V Thajsku zahynulo na 5 400 lidí včetně 2 248 cizinců ze 37 různých zemí.40 
 
Konkrétní příklad, týkající se občanů České republiky v zahraničí 
 
V srpnu roku 2006 vypukl na řeckém poloostrově Chalkidiki ve výběžku Kassandra 

požár. Oblast byla sužována velkou vlnou tropických veder a lesy byly vyprahlé. Díky silnému 
větru se požár začal velmi rychle rozšiřovat a zanedlouho hořel v délce devíti kilometrů. 
Mnoho českých a dalších turistů muselo být z oblasti evakuováno a první noc strávili 
v provizorních podmínkách na pláži.41 Místní úřady začali turisty ze zasaženého území 
evakuovat pomocí lodí pobřežní hlídky a dalšími plavidly na sousední severněji položený 
výběžek poloostrova. V oblasti nešla elektřina a také netekla, starosta oblasti také vyhlásil 
stav nebezpečí.  

Občané České republiky, jejichž penziony byly požárem zasaženy, se okamžitě začali 
obracet na delegáty cestovních kanceláří, kteří se postarali o náhradní ubytování a předčasné 
odjezdy zpět do Čech. Na místo se také vydal český konzul ze Soluni, který měl situaci 
vyhodnotit a rozhodnout o případné evakuaci dalších turistů.42  

Oheň se podařilo hasit po třech dnech. Na Chalkidiki zničil během dvou dnů 3 500 
hektarů lesa, zničil na 50 domů a zvířecích farem a vyžádal si život německého turisty. 
Některé české cestovní kanceláře v tu dobu rušily zájezdy do oblasti, neboť zde byly hlášeny 

                                            
39

 Vánoční tsunami v Indonésii si vyžádalo skoro čtvrt milionů obětí na životech. ČT24. 26. XII. 2008. [cit. 2015-
04-05]. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kalendarium/39959-vanocni-tsunami-v-indonesii-si-vyzadalo-skoro-
ctvrt-milionu-obeti-na-zivotech/ 
40

 11 Facts About the 2004 Indian Ocean Tsunami. National Geographic Society. 2008. [cit. 2015-04-05].  
www.dosomething.org/facts/11-facts-about-2004-indian-ocean-tsunami 
41

 JÁNSKÁ, Lucie. Požár uvěznil na Chalkidiki stovky českých turistů. IDnes.cz. 21. VIII. 2006. [cit. 2015-04-05].  
http://zpravy.idnes.cz/pozar-uveznil-na-chalkidiki-stovky-ceskych-turistu-fy4-
/zahranicni.aspx?c=A060821_210915_zahranicni_lja 
42

 Čeští turisté v Řecku museli kvůli ohni nocovat venku. Novinky.cz. 21. VIII. 2006. [cit. 2015-04-05]. 
http://www.novinky.cz/zahranicni/93676-cesti-turiste-v-recku-museli-kvuli-ohni-nocovat-venku.html 
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další požáry z poloostrova Peloponés.43 Na místě hasičům pomáhalo také velké množství 
občanů České republiky, kteří mají v oblasti nemovitosti a snažili se je před požárem chránit. 

 
3.2. Člověkem úmyslně způsobené scénáře 
 
3.2.1. Teroristické útoky 
 
Pokud mluvíme o člověkem způsobených situací, lze říci, že nejaktuálnějšími nebo 

alespoň mediálně často nejpokrytějším jsou teroristické incidenty. Ty se bohužel stávají 
realitou všedních dní. Jejich podoba se však mění. Nyní již nemluvíme o hrozbě, přicházející 
z Blízkého východu ale o hrozbě, která se více než kdy jindy rodí ve státech Evropy  
a Spojených státech amerických, a takovýmto hrozbám se lze jen těžko ubránit. Těchto útoků 
se v historii lidstva stalo již mnoho, níže zmíním několik z nich: 

 

 12. října 2002 – při teroristických atentátech zahynulo na indonéském ostrově Bali 
202 lidí z 21 zemí, zejména turistů. Atentát provedli příslušníci regionální islamistické 
organizace Jemaah Islamiyah, která je údajně napojena na síť Al-Káida.44 

 18. března 2015 – při útoku teroristů v tuniském muzeu zemřelo přes 20 lidí z toho 
většina turistů.45 Skupinu podle místních médií tvořilo 16 extremistů, dva z nich se 
vrátili do Tuniska z bojů v Sýrii. Odpovědnost za akci převzala organizace Islámský stát 
(IS), která bojuje v Sýrii a Iráku, ale je zastoupena také v Libyi. Mezi jejími 
zahraničními bojovníky je několik tisíc Tunisanů.46 
 
Konkrétní příklad, týkající se občanů České republiky v zahraničí  
 
Dne 23. července 2005 se uskutečnily tři teroristické útoky v rušné rekreační oblasti  

v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch na Sinajském poloostrově: zahynulo 88 lidí (většina 
Egypťanů, desítka zahraničních občanů, včetně jednoho občana České republiky), 200 
dalších osob bylo zraněno. K útokům se přihlásila skupina napojená na Al-Káidu a jedna 
dosud neznámá organizace. Jedná se o další příklad útoku, který přímo míří na turisty, ve 
snaze oslabit příjmy státu z příjezdové turistiky. 

V červenci roku 2005 došlo k teroristickému útoku v egyptském letovisku Šarm aš-
Šajch. Při útoku zahynul jeden občan České republiky. Dalším občanům (i občanům 
Slovenska) byla poskytnuta přeprava zpět do vlasti leteckými speciály a psychologická 
pomoc. V souvislosti s výše uvedeným případem byly personálním odborem Ministerstva 

                                            
43

 HROMÁDKA, Martin. Turisty z řeckého poloostrova Chalkidiki vyhnal rozsáhlý požár. Český rozhlas. 
22. VIII. 2006. [cit. 2015-04-05]. http://www.rozhlas.cz/zpravy/zahranici/_zprava/turisty-z-reckeho-
poloostrova-chalkidiki-vyhnal-rozsahly-pozar--269454 
44

 Největší teroristické útoky ve světě za posledních 30 let. IDnes.cz. 2001. [cit. 2015-03-10].   
http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.aspx?y=zahranicni%2Fnejvetsiteroristickeutokyzaposlednich30let.htm 
45

 Při útoku teroristů v tuniském muzeu zemřelo 22 lidí včetně turistů. IDnes.cz: Zprávy. 18. III. 2015. [cit. 2015-
03-28]. http://zpravy.idnes.cz/ozbrojenci-napadli-tunisky-parlament-zabili-turisty-pd3-/zahranicni.aspx?c= 
A150318_130444_zahranicni_bse 
46

 V Tunisku zatkli šéfa atentátníků z muzea Bárdá. ČT 24. 25. III. 2015. [cit. 2015-03-25].  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/305912-v-tunisku-zatkli-sefa-atentatniku-z-muzea-barda/ 
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vnitra zahájeny práce na metodické příručce pro novináře, která byla pod jménem „Novináři 
a neštěstí“ (Tragedies and Journalists) vydána v polovině roku 2006.47 

 
3.2.2. Únosy 
 
Přes veškerou snahu jednotlivých zemí, vydávání varování a snahou o zlepšení 

bezpečnostní situace dochází v poslední době stále častěji k únosům jednotlivců nebo skupin 
osob. Únosci pak rukojmí používají k prosazování osobních, politických a náboženských 
požadavků a za účelem získání výkupného. Únosy za účelem výkupného se stávají 
celosvětovým průmyslem a jsou považovány pouze za obchodní transakce.48 

Dle globálních bezpečnostních statistik zůstávají únosy nejdůležitější bezpečnostní 
hrozbou. Ty patří mezi vysoce výnosnou činnost jednotlivců, organizovaných skupin  
a teroristických organizací (Islámský stát, Al Qáida). 

Největší podíl únosů již tradičně nese Mexiko a Latinská Amerika. Tam sice podle 
posledních statistik klesl počet únosů na polovinu, i přesto však zůstává na předních příčkách 
žebříčků.49 Největší pokles ohlášených únosů zaznamenala Asie a Tichomoří, riziko únosů 
však razantně vzrůstá v Africe (zejména v Nigérii), na Středním východě a to hlavně v Sýrii, 
Pákistánu a Libanonu.50 

 
V Mexiku, Nigérii, Pákistánu a Indii mluvíme o tisícovkách únosů ročně, v druhé 

polovině žebříčku se jedná o stovky. Statistiky jsou pouze orientační a vzhledem k tomu, že 
mnoho únosů zůstává nenahlášeno nebo se nezdařily (což ovšem neznamená, že se o ně 
únosci nepokusili, nebo je aktivně neplánovali, je velmi těžké objektivně informace 
zaznamenat. 

 

                                            
47

 ŠINDELÁŘOVÁ, Bára; VYMĚTAL, Štěpán. Novináři a neštěstí. Ministerstvo vnitra České republiky; Themis. 
Praha 2006. ISBN 80-7312-039-9. [cit. 2015-03-25]. http://www.mvcr.cz/zpravy/2006/prirucka_nn.html 
ŠINDELÁŘOVÁ, Bára; VYMĚTAL, Štěpán. Novináři a neštěstí. Ministerstvo vnitra České republiky; Themis 
(Council of Europe). Praha 2006. ISBN 80-7312-039-9. [cit. 2015-03-25]. http://www.coe.int/t/dg4/ 
majorhazards/ressources/virtuallibrary/materials/czech%20republic/Tragedies%20and%20Journalist%20CZ.pdf 
AUST, Ondřej, Příručka radí novinářům jak zvládat neštěstí. Ministerstvo vnitra České republiky. 5. VI. 2006. 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/udalosti/prirucky/index.html 
Prohlášení ministra Svobody k teroristickým útokům v egyptském Šarm aš Šajchu. Ministerstvo zahraničních 
věcí. 23. VII. 2005. http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/prohlaseni_a_stanoviska/archiv_prohlaseni 
_a_stanovisek/archiv_2005/x2005_07_23_utoky_v_egypte.html 
48

 Crime Kidnappings: Countries Compared. Nation Master. 2015. [cit. 2015-04-09]. 
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Kidnappings 
49

 Facts and Statistics on Kidnapping in Latin America. Saint Michael Group: International Risk Asessment. 2015. 
[cit. 2015-04-09].  
http://www.smgconsultingservices.com/2014/08/11/facts-and-statistics-on-kidnapping-in-latin-america/ 
50

 7 Countries Where You‘re Most Likely To Get Kidnap. Thrillist. 2015. [cit. 2015-04-09]. 
http://www.thrillist.com/travel/nation/the-7-countries-where-you-re-most-likely-to-get-kidnapped-for-ransom 
The 20 Countries Where People Get Kidnapped The Most. Business Insider. 2013. [cit. 2015-04-12]. 
 http://www.businessinsider.com/top-20-countries-by-kidnapping-2013-12 
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Ilustrace: Únosy v jednotlivých regionech.51 
 
Osoby, které jsou únosy nejvíce ohrožovány lze jen velmi těžko typizovat. Danou 

problematiku může ovlivňovat mnoho faktorů, jako je diplomatické postavení, země, do 
které osoby míří a nezřídka kdy je to jen pouhá náhoda.  

Zásadní roli v tomto případě hraje nepřipravenost a neinformovanost turistů, kteří 
vyjíždějí do zahraničí cestovat. V lepším případě se pak velmi často se následně dostávají do 
problematických situací a do konfrontací s tamními institucemi. V zemích jako Mali, Nigérie, 
Keňa či Somálsko se pohybují po neoznačených cestách, mimo rušené ulice a stávají se tak 
lehko rozpoznatelným terčem místních únosců, kteří za ně následně požadují výkupné.52 
Následují země, jako Pákistán, Afghánistán a Irák, nebezpečné pro jednotlivce (ženy, 
mezinárodní mise, zpravodajci).53 Vzhledem ke krajně nestabilní situaci v Sýrii, hrozí 
nebezpečí novinářům, pozorovatelům a dalším členům pozorovatelských a ozbrojených 
složek, které se zde angažují. Tato nestabilita se pak přelévá i do přilehlých států. 
V neposlední řadě, je nezbytné zmínit Ruskou federaci, kde pravidelně dochází k únosu 
zejména podnikatelů, sloužících jako jistá forma „obživy“ místních gangů. Velkým 
problémem při řešení těchto únosů je hlavně špatná komunikace s místními autoritami.54 

S rozdílnými motivy únosů a tím také odlišnými obětmi se setkáváme ve státech 
Latinské Ameriky, Mexiku, Kolumbii či Haiti. Bezpečnost v těchto zemích je na velmi nízké 
úrovni a státní instituce nezvládají situaci řešit. Vlivnými skupinami jsou drogové kartely  
a zločinecké skupiny, kterými jsou ohrožováni zejména místní obyvatelé a podnikatelé, ze 
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 Top Five Countries with the Highest Rates of Kidnapping. International Business Times. 2014. 
[cit. 2015-04-03].  http://www.ibtimes.co.uk/top-five-countries-highest-rates-kidnapping-1441648 
52

 Kidnapping in Nigeria. The Wire. 2015. [cit. 2015-04-09].  
http://www.thewire.com/departments/nigeria-kidnapping/ 
53

 Rizikové oblasti zvýšeného počtu únosů. Cbap.cz. 2014. [cit. 2014-05-08].  
http://www.cbap.cz/?p=1657 
54

 Russia Crime Stats. Nation Master. 2015. [cit. 2015-04-03].  
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Russia/Crime 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Lucie Říhová, Péče o občana České republiky v zahraničí v případě „nesnází“ (2015_D_03) 

 

 
17 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

které je pak od vlády požadováno výkupné. Situaci podporuje vysoká míra chudoby, která je 
pro tyto země typická, velmi vysoká míra kriminality či migrace.55 

Dle mého uvážení je problémem těchto oblastí zejména fakt, že vlády únosy  
a celkovou bezpečnostní situaci v zemích nedokážou vlastními silami řešit a často ani 
nechtějí. Drogové kartely a gangy jsou natolik mocné, že jejich vliv sahá daleko za možnosti 
vládních i nevládních organizací, bojujícím právě proti nim. 

 
Konkrétní příklady, týkající se občanů České republiky v zahraničí  
 
Aktuálním příkladem, ve kterém v minulých nastal nečekaný zvrat, je únos dvou dívek 

z České republiky. Dne 3. března 2013 se dvě dívky, Hana a Antonie vydaly na cestu do Indie. 
Jely samy, cestu nicméně konzultovaly s cestovateli i odborníky na Asii. Rozhodly se, že do 
Indie vydají po souši, aby měly příležitost poznat i další země.56 Jely přes Írán, kde měly 
krátkodobé tranzitní vízum, poté pokračovaly přes Pákistán, kde došlo k únosu. 

Dne 13. března překročily iránsko-pákistánské hranice, kde nastoupily spolu s dalšími 
cestujícími do autobusu, který je měl dovézt na indické hranice. Přibližně po 120 km, autobus 
zastavila skupina ozbrojených mužů, část z nich měla na sobě uniformy. Dívky a řidiče vyvedli 
z autobusu, ostatní směli zůstat na místech. Poté skupinku naložili do auta a odvezli je. Celá 
akce trvala zhruba pět minut.57 

Ve chvíli, kdy tuto informaci potvrdilo také Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky, nikdo nevěděl, kde se dívky nachází a spekulovalo se, že by mohly být 
v Afghánistánu a jsou v držení Talibanu. Avšak nikdo se neozval s žádostí o výkupné.58 Ačkoliv 
dívky cestovali tzv. „na vlastní pěst“ na cestu se pečlivě připravovaly. Před cestou byly 
v kontaktu s íránským velvyslanectvím, s sebou si vzaly šátky, aby mohly chodit zahalené  
a zbytečně na sebe nepoutaly pozornost. Jak jsem již zmínila výše, cestu konzultovaly také 
s odborníky. 

Česká republika ihned po únosu začala spolupracovat s pákistánským ministerstvem 
zahraničí. To založilo krizovou skupinu, která koordinovala pátrání a zajišťovala koordinaci 
ostatních institucí a bezpečnostních složek státu. České republice byla také poskytnuta linka 
přímo na velitele, jenž má vyšetřování na starost. Také Ministerstvo zahraničních věcí 
založilo krizový štáb.59 

Ani po několika týdnech se však situace nezměnila a dívky byly nezvěstné. Prezident 
Miloš Zeman sepsal dopis, adresovaný přímo pákistánskému prezidentovi Ásifovi Alí 
Zardárímu, nadále probíhala intenzivní komunikace mezi zastupitelským úřadem  
a pákistánskou stranou, v česku se pravidelně scházel krizový štáb a vyhodnocoval 
informace, které se objevovaly z různých zdrojů. Do pátrání se postupně zapojila také česká 
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velvyslanectví v afghánském Kábulu a pákistánském Láhaur. Celou situaci komplikovalo také 
fungování v Balúčistánu. Zde dle bývalého českého velvyslance v Pákistánu existuje mnoho 
vesnic, které mají tzv. majitele a obyvatelstvo vesnic se chová jako jejich otroci. Nad vším se 
tedy vznáší to, že obyvatelé nikdy neřeknou pravdu a vyšetřovatelé jsou pro ně nepřátelé.60 

V červnu 2013 se na internetu objevilo video, kde obě dívky tlumočí požadavek 
únosců – propuštění doktorky Áfiji Siddíkí, která je v americkém vězení od září 2008. Další 
video bylo zveřejněno v říjnu 2013. Je z něj patrné, že dívky byly rozděleny, vzájemně o sobě 
nevědí a jejich zdravotní stav je špatný.  

Před necelým měsícem, tedy 28. března 2015, však došlo k velmi nečekanému zvratu. 
Obě dívky se vrátily do České republiky. Jako první informaci uvedla turecká zpravodajská 
agentura Anadolu. Ta informovala, že ženy již večer předešlého dne překročily hranice  
a dorazily do turecké provincie Van.61 Na vyjednávání o jejich propuštění se prý dva měsíce 
podílela turecká charitativní organizace IHH  (İnsan Hak ve Hürriyetleri), kterou kontaktovaly 
rodiny unesených dívek, aniž by o tom věděly české úřady. Právě z její turecké kanceláře také 
pocházely první záběry obou dívek na svobodě. 

Ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že diplomacie zná cestu a způsob, jakým se 
unesené ženy dostaly domů, ale více ji nekomentovalo. Zejména z důvodu, že je velmi 
pravděpodobné, že s nimi byli v zajetí další rukojmí a případnými informacemi by je mohlo 
ohrozit.62 Turecká média také uvedla, že zástupci humanitární organizace IHH dokázali 
kontaktovat ozbrojenou skupinu, která dívky držela. Ve vyjednávání hrál velkou roli zdravotní 
stav žen, který vyžadoval nasazení léků. Vývoj celé situace naznačuje, že únoscům šlo spíše  
o výkupné, nicméně ministr vnitra popřel, že by Česká republika za dívky zaplatila.63 

Výkupné je velmi často zdrojem příjmů únosců a teroristických organizací, proto by je 
státy měly odmítat platit. Často se však stává, že státy platí výkupné potají. Kolik lidí  
a organizací, bylo zapojeno do této kauzy, se pravděpodobně nikdy nedozvíme, podstatné 
však je, že toto úsilí korunovala humanitární organizace, které se dívky podařilo převézt na 
území Turecka.  

 
Stále nevyřešeným případem je zatím poslední únos Čecha, a to v boji zmítané Libyi. 

Právě v tamním komplexu ropných polí Ghaní byl 6. března 2015 unesen islamistickými 
radikály zaměstnanec rakouské naftařské firmy Čech Pavel Hrůza.  

Po útoku na rakouská ropná pole zmizelo 9 lidí, mezi nimi Čech a Rakušan. Dle 
informací, které poskytla rakouská strana, se celá událost seběhla takto: „Bylo to asi 30 
vozidel, která vtrhla do prostoru ropného pole v Ghání. V nich byli černě odění ozbrojenci, 
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kteří měli údajně vlajku IS. Rakouská strana vychází z toho, že zaměstnanci byli vehnáni do 
vozů a odvezeni“, sdělil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. 

Vláda po incidentu vyslala do regionu, jednoho diplomata. Nikoli však přímo do 
nebezpečné Libye, ale do jejího příhraničí, neboť Česká republika nemá od loňského léta 
v Libyi zastupitelský úřad. Pro tuto situaci byl také zřízen krizový štáb Ministerstva zahraničí, 
který o pátrání jednal. Téma se následně řešilo i na vládní schůzi. V následujících 48 hodinách 
do lokality zamířil další diplomat, přičemž vláda spoléhá na spolupráci s krizovým štábem ve 
Vídni, která rovněž po útoku postrádá člověka.64 

Podle posledních informací, které poskytnul list Kronen Zeitung, požadují islámští 
radikálové za Rakušana výkupné půl milionu dolarů, tedy asi 12,5 milionu korun. Deník tyto 
to uvedl s odvoláním na informace od tajných služeb. Nicméně rakouské Spolkové 
ministerstvo zahraničí tvrzení důrazně odmítá. Podle mluvčího ministerstva Martina Weisse 
se k únosu zahraničních pracovníků zatím žádná organizace nepřihlásila a neexistuje ani 
žádný požadavek na výkupné. Také Ministerstvo zahraničí České republiky uvedlo, že kvůli 
českému občanovi se zatím nikdo neozval.65 Zda je muž stále naživu, tuzemské úřady netuší. 
V Tunisu však operují čeští diplomaté, kteří mají být nablízku v případě, pokud by teroristé 
požadovali výkupné.66 

Po pohřešovaných osobách v současnosti pátrá mezinárodní policejní orgán Interpol. 
Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka by lidé neměli nyní cestovat do žádné části Libye, 
včetně hlavního města Tripolisu. V případě nouze by pak měli kontaktovat velvyslanectví  
České republiky v egyptské Káhiře.67 Samotný únos vyvolává mnoho otázek, nicméně 
z analýzy bezpečnostní situace v Libyi se dá lehko vyvodit, že něco podobného se dalo 
předpokládat. Z komplexu Ghaní bylo totiž dva týdny před únosem evakuováno asi  
50 zaměstnanců. Stalo se tak poté, co islamisté zaútočili na ropná naleziště Mabruk, jež jsou 
od Ghaní vzdálená asi jen kolem 100 kilometrů. A v posledních týdnech džihádisté ničili 
i další pole. Skupina radikálů po dvou týdnech propustila dva z rukojmích, potom, co zjistila, 
že jejich vyznáním je islám.68 Otázkou, tedy zůstává, proč zaměstnanec z České republiky 
zůstával na tak mimořádně nebezpečném místě. Nejpravděpodobnější motivem jsou 
peníze.69 
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3.3. Nehody, nedbalostní jednání 
 
Zřejmě nejčastější eventualitou ve sledované oblasti je založení požáru. 
Například na přelomu let 2011 a 2012 neúmyslně založil izraelský turista rozsáhlý 

požár v přírodní rezervaci Torrese del Paine na jihu Santiago de Chile. Oheň, který mladík 
svou neopatrností založil, zničil na sto deset kilometrů čtverečních lesa. Požár rozdmýchal 
silný vítr. Zpočátku s ním bojovalo jen 25 chilských vojáků a další dvě desítky argentinských 
specialistů. Později však byla však proti požáru nasazena necelá stovka hasičů.70 

Izraelský mladík byl zatčen pro podezření, že je hlavním viníkem katastrofy, neboť 
dostatečně neuhasil roli toaletního papíru, kterou předtím zapálil.71 Byl mu odebrán pas a po 
dobu třech měsíců byl vyšetřován na svobodě. Hrozilo mu až 60 dnů vězení, nakonec však 
vyvázl pouze s pokutou.72 

Kritiku si v tomto případě vysloužili i chilské úřady a hasiči, kteří měli dle dostupných 
informací zareagovat rychleji a ve větším počtu.  

 
Konkrétní příklady, týkající se občanů České republiky v zahraničí 
 
V červenci roku 2010 turista z České republiky svou neopatrností zapálil kemp Vira na 

dalmatském ostrově Hvar. V pondělí ráno vysypal popel z večerního grilování do nedalekého 
křoví a společně s několika přáteli odešli na procházku. Když se vrátil, okolí už bylo 
v plamenech. Dotyčný však tvrdil, že popel byl již vychladlý. 

S ohněm bojovalo asi 60 hasičů a byla nasazena speciální technika a tři letadla. Požár, 
který se rozhořel na 4,5 hektarech půdy, se hasičům podařilo uhasit po 6 hodinách. Z kempu 
musela být během události evakuována asi stovka turistů. Český turista byl následně zatčen, 
policisté mu odebrali pas a bylo mu sděleno obvinění z obecného ohrožení. Po několika 
hodinách byl propuštěn a čekal na soud na Hvaru.73 

Náklady na likvidaci požáru se pohybovali v rámci statisíců korun. Jen hodina činnosti 
speciálního hasicího letadla stojí 5 000 eur (asi 125 000 korun). Takové letouny zasahovaly  
v pondělí u hvarského autokempu Vira hned tři. Náklady na leteckou podporu hasičů deník 
vyčíslili v přepočtu na 375 000 korun. Výjezd hasičských aut a cisteren během pondělního 
požáru pak podle deníku Slobodna Dalmacija stál v přepočtu zhruba 29 000 korun.74 Ilustrace 
zajímavě komentuje účet, který v souvislosti s touto událostí vznikl. 
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Ilustrace: Vyčíslení nákladů na likvidaci požáru.75 
 
Soud proběhl týden po nešťastné události. Čech dostal dvouletou podmínku a musel 

zaplatit pokutu 12 000 korun, která byla náhradou za soudní řízení. Náhradu škody za 
zničených patnáct hektarů lesa platit nemusel. Byl mu také navrácen pas a mohl bez 
problémů odcestovat zpět do České republiky. Soud odsouzenému nezakázal vstup do země 
ani ho z Chorvatska nevyhostil. Původně Čechovi hrozil trest odnětí svobody až na rok.76 

Česká republika se v rámci tohoto řízení angažovala pouze podpůrně, poskytnutím 
místního konzula ve Splitu, který odsouzenému poskytoval překladatelské a jiné služby.  

 
V roce 2005 turista Jiří Šmiták způsobil neopatrnou manipulací s cestovním plynovým 

vařičem požár v chilském národním parku Torres del Paine. Konkrétně se vařič převrhl při 
vaření polévky. Požár zničil téměř pět tisíc hektarů chráněného území. Výdaje, které musela 
chilská vláda vydat na pokrytí protipožárních zásahových jednotek, se vyšplhaly přes  
60 milionů dolarů.77 

Chilské úřady následně na Čecha podaly žalobu a požadovaly tak blíže neupřesněné 
náhrady „vážných škod“. Chilský státní zástupce dokonce pro obžalovaného požadoval trest 
odnětí svobody ve výši 5 let. Soud nakonec rozhodl pouze pro pokutu. Tu turista zaplatil  
a poté se vrátil zpět do České republiky, i když měl naplánovanou další cestu po více zemích 
Latinské Ameriky. Na místě Čecha podporoval pracovník ambasády v Chile78. Stejně tak se 
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Česká republika podílela na obnově poničených porostů a Chile poskytla zhruba 11 miliónů 
korun. Částka byla vyplacena z fondu pomoci rozvojovým státům.79 

 
3.4 Porušení místních zákonů a zvyklostí 
 
V posledních letech jsme měli možnost díky médiím sledovat kauzy v zahraničí 

zadržených českých občanů kvůli údajné špionáži, respektive kvůli focení toho, co bylo 
zakázáno, případně kvůli pašování toho, co se v přírodě nesmí trhat nebo chytat a převážet 
přes hranice. Některé případy média sledovala téměř denně, některé jen nakousla a pak už 
jen napsala, že zadržení jsou v bezpečí doma, ačkoliv jim na místě byl odebrán pas a dostali 
zákaz vzdálit se ze země. Připomeňme si tedy některé případy. 

 
Konkrétní příklady, týkající se občanů České republiky v zahraničí 
 
Na přelomu let 2011 a 2012 bylo možné sledovat případ tří občanů České republiky, 

kteří se vydali do africké Zambie kvůli fotografování. Byli obviněni z fotografování místní 
vojenské letecké základny a pořizování náčrtku vojenských kasáren. Tamní vláda je okamžitě 
za tento čin zadržela a vzhledem k tématu fotografií obvinila ze špionáže. 

Do Zambie obratem zamířil zvláštní emisar, náměstek ministra zahraničí a setkal se 
s vysoce postavenými úředníky, kterým také předal dopis tehdejšího prezidenta Václava 
Klause. Na kauci byla trojice z vazební věznice propuštěna, avšak bez pasů a s povinností 
týdně se hlásit na policejní stanici v místní Lusace. Občané České republiky po dobu průběhu 
řízení museli pobývat na známé adrese, konkrétně bydleli u honorárního konzula České 
republiky v Zambii.  

Celou věc pomáhal řešit velvyslanec České republiky v Zimbabwe, do jehož 
působnosti Zambie spadá a mimo tuzemské diplomacie se do věci zapojila i Evropská unie 
společně s poslanci v Evropském parlamentu.80 Poté co se do pře vložila ambasáda  
a osobně i tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, byli občané tajně a na nově 
vystavené doklady dopraveni domů, na soud již nečekali. V Zambii pobyli dva a půl měsíce  
a na zprávu ohledně soudu nemuseli reagovat.81 
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 Chile žaluje Čecha kvůli požáru v národním parku. Novinky.cz. 29. III. 2005. 
http://www.novinky.cz/zahranicni/53003-chile-zaluje-cecha-kvuli-pozaru-v-narodnim-parku.html 
80

 Češi fotili v Zambii, země je obvinila ze špionáže. Novinky.cz. 22. X. 2011. 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/248238-cesi-fotili-v-zambii-zeme-je-obvinila-ze-spionaze.html 
81

 Nejsou to špioni, ale blbci, říká ministr zahraničí. Mladá fronta DNES; TOP09. 12. IX. 2012. 
http://www.top09.cz/co-delame/napsali-o-nas/nejsou-to-spioni-ale-blbci-rika-ministr-zahranici-10881.html 
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Ilustrace: Trojice občanů po přesunu do Zimbabwe.82 
 
V lednu roku 2001 byli na Kubě zadrženi poslanec Ivan Pilip a bývalý studentský vůdce 

Jan Bubeník. Kubánské úřady je obvinily z toho, že na Kubě působili jako agenti Spojených 
států amerických, udržovali podvratné styky poté a plánovali povstání po té, co se setkali 
s představiteli kubánských disidentů. Později byla tato formulace změněna na ohrožení 
ekonomických zájmů země. V prvním případě hrozil trest až 20 let vězení, ve druhém případě 
je podle kubánské legislativy sazba od tří do osmi let vězení.  

Policie tvrdila, že u zadržených našla kompromitující materiály, které je usvědčovali 
ze špionáže.83 Nicméně jednalo se pouze o diskety se seznamem lidí, se kterými se měli na 
Kubě setkat a písemnosti, které pouze objasňovaly cíl jejich cesty a vyvracely obvinění 
tamních úřadů.84 Na případ okamžitě zareagovalo Ministerstvo zahraniční České republiky, 
podalo protest a ostře Kubu kritizovalo. Požadovalo okamžité propuštění obou zadržených. 
Tehdejší náměstek ministra Hynek Kmoníček se kvůli incidentu sešel s bývalým dlouholetým 
českým chargé d’affaires v Havaně Josefem Maršíčkem. Následovala záchranná mise 
Předsedy senátu Petra Pitharta na Kubu. Ten se na místě sešel s Fidelem Castrem. Po 
několikahodinovém jednání trval kubánský vůdce na oficiální omluvu, kterou však Česká 
republika nepovažovala za oprávněnou. Do případu se vložila také Evropská unie, která 
požádala Kubu, aby oba zadržené propustila. Po dvaceti pěti dnech, které strávili 
v kubánském vězení, byli propuštěni na svobodu a vrátili se zpět do Prahy. Kuba je dle 
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 Budou Češi zadržení v Zambii do Vánoc doma?. ČT24. 9. XII. 2011. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/156345-budou-cesi-zadrzeni-v-zambii-do-vanoc-doma/ 
83

 Kuba označila Pilipa a Bubeníka za agenty USA. IDnes.cz. 17. I. 2001. http://zpravy.idnes.cz/kuba-oznacila-
pilipa-a-bubenika-za-agenty-usa-f30-/zahranicni.aspx?c=A010114_162846_zahranicni_jpl 
84

 FALTÝNEK, Vilém. Dvanáctý den tráví Ivan Pilip a Jan Bubeník v kubánském vězení. Český rozhlas. 24. I. 2001. 
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/dvanacty-den-travi-ivan-pilip-a-jan-bubenik-v-kubanskem-vezeni 
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dostupných informací propustila, když přiznali, že porušili místní předpisy. K jejich propuštění 
také velmi přispěla diplomatická mise Petra Pitharta.85 

 
V červnu roku 2008 byli v Darjeelingu v Indii zatčení dva občané České republiky při 

sbírání vzácných živočichů v národním parku poblíž města Darjeeling. Alespoň tak zněly 
titulky z většiny českých zpravodajských kanálů a serverů. Zatčenými byli Emil Kučera  
a biolog Petr Švácha. Oba údajně odchytávali živočichy přímo v parku. Úřady jim zabavili 
vybavení na sběr živočichů, tedy larev brouků a motýlů, a také několik již nalezených 
exemplářů.86 

Informaci tehdy obratem potvrdila jedna ze zástupkyň konzulární sekce velvyslanectví 
České republiky v Dillí. Upřesnila, že občané jsou obviněni z porušování zákona o ochraně 
přírody a indická policie je odmítla propustit na kauci. Muži uvedli, že zákon neznali a že 
nevěděli, že se nacházejí v národním parku. Poblíž nich prý Indové káceli stromy a také se 
v okolí pásly krávy. Přírodní rezervace nebyla nijak označena. Občané České republiky byli 
zatčeni a podrobeni výslechu, při kterém museli podepsat prázdné papíry, a hned následující 
den proběhlo první soudní jednání, jenž zamítl návrh na složení kauce. Muži také odmítli 
právníka, který jim byl přidělen. Velvyslanectví České republiky však obratem 
zprostředkovalo jiného, který se těšil pověsti schopného advokáta.87 

Další soudní jednání bylo stanoveno na 7. července 2008 a diplomatka České 
republiky intenzivně jednala s výše zmíněným indickým právníkem, který měl celý případ  
v Indii převzít.88 Také ministerstvo s muži zůstalo v intenzivním kontaktu, nicméně v danou 
chvíli mohlo zajišťovat pouze komunikaci s úřady a advokáty a muselo čekat na soud. Slyšení 
byla několikrát odložena, kvůli stávce tamních justičních pracovníků. Zdravotní i psychický 
stav obou občanů České republiky byl dobrý, ačkoliv indické věznice patří k nejhorším na 
světě a umírají v nich tisíce lidí na následky špatného zacházení a mučení.89 

Rozhodující soud proběhl na konci září roku 2008. Entomologa Petra Šváchu soud 
v indickém Darjeelingu zprostil obžaloby z nezákonného sběru brouků a hmyzu a po 
zaplacení kauce ho propustil. Druhého vědce Emila Kučeru soud shledal vinným a vyměřil mu 
tříletý nepodmíněný trest vězení. Kučera se proti rozsudku na místě odvolal. Na místě 
zaplatil kauci 6 000 rupií (přibližně 2 400 korun) a mohl zůstat na svobodě. Nesměl však 
opustit Indii.90 Soud měl pokračovat u vyšší instance 6. listopadu. Emil Kučera však mezi tím 
z Indie utekl a 26. října byl již v České republice. Z bezpečnostních důvodů počkal, až bude 
jeho kolega Petr Švácha na ambasádě České republiky v Novém Dillí a utekl přes Nepál. Dle 

                                            
85

 KACLOVÁ, Markéta; RÁKOSOVÁ, Lenka; LEVOROVÁ, Marta; KANDA, Filip; KOPP, Milan. Pilip a Bubeník na 
svobodě. Český rozhlas. 6. II. 2001. [cit. 2015-04-01]. http://www.rozhlas.cz/zpravy/zahranici/_zprava/pilip-a-
bubenik-na-svobode--4721 
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 Češi v Indii sbírali larvy, skončili za mřížemi. ČT 24. 25. VI. 2008. [cit. 2015-04-12]. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/19872-cesi-v-indii-sbirali-larvy-skoncili-za-mrizemi/ 
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 V Indii zatčeni dva Češi. Za sběr vzácných brouků. Aktuálně.cz. 25. VI. 2008. [cit. 2015-04-12].  
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-indii-zatceni-dva-cesi-za-sber-vzacnych-brouku/r~i:article:609056/ 
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 Čechům hrozí za sběr motýlů v Indii sedm let. Blesk.cz. 25. VI. 2008. [cit. 2015-04-12]. 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/92700/cechum-hrozi-za-sber-motylu-v-indii-sedm-let.html 
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 V indické vazbě, kde jsou i čeští vědci, umírají tisíce lidí. Novinky.cz. 26. VI. 2008. [cit. 2015-04-12]. 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/143441-v-indicke-vazbe-kde-jsou-i-cesti-vedci-umiraji-tisice-lidi.html 
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 Soud v Indii rozhodl, Švácha jede domů, Kučera do vězení. ČT 24. 10. IX. 2008. [cit. 2015-04-12]. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/28130-soud-v-indii-rozhodl-svacha-jede-domu-kucera-do-vezeni/ 
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informací diplomatických zdrojů tato událost nijak neohrozila vztahy mezi Českou republikou 
a Indií a Kučera následně ani nebyl souzen v České republice.91 

 

  
 
Ilustrace: Petr Švácha a Emil Kučera92 a manifestace proti věznění Emila Kučery.93 
 
Celý případem prostupovalo mnoho otázek. Dle oficiálních informací byli Češi 

zadrženi přímo při činu v Národním parku. Ti však tvrdili, že byli zadrženi v pozdních 
večerních hodinách přímo na hotelovém pokoji a hmyz sbírali pouze na cestách a ve 
vesnicích.94 Díky angažovanosti ambasády také vyšlo najevo, že najatý právník pracoval celou 
dobu ve prospěch obžaloby a celý proces byl údajně zpolitizován. České velvyslanectví se ve 
věci od začátku případu angažovalo.95 Diplomaté za uvězněnými Čechy jezdili pravidelně  
a snažili se zjišťovat maximum informací. Nicméně i pro ně bylo velmi těžké se v situaci 
zorientovat vzhledem k politické situaci, která v té době v regionu panovala. V době zatčení 
občanů České republiky v Darjeelingu se tamní chtěl osamostatnit a s tím souvisely místní 
pouliční boje. Také v době zatčení v místě probíhala stávka, která měla vliv na soud,  
a proto nepracoval ani ten.96 Jen velmi těžko lze určit, zda bylo zatčení oprávněné a proces 
v souladu se zákony. 
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 Entomolog Kučera je zpátky doma, utekl z Indie. Týden.cz. 26. X. 2008. [cit. 2015-04-12].  
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/entomolog-kucera-je-zpatky-doma-utekl-z-
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 Entomolog Švácha může z Indie domů, Kučera už ví, kdy bude soud. IDnes.cz. 16. X. 2008. [cit. 2015-04-12].  
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 Čeští vědci zůstanou v Indii ve vazbě, mohli by prý utéct. Novinky.cz. 21. VII. 2008. [cit. 2015-04-12].  
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 K případu českých entomologů vypovídali před soudem další svědci obžaloby. ČT 24. 26. VIII. 2008. [cit. 2015-
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96

 VACA, Jan. Vrah v cele nám poradil lépe než právník, říká entomolog Kučera. IDnes.cz. 17. IX. 2008. [cit. 2015-
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V červnu roku 2012 zadržela místní policie na Srí Lance československý pár pro 
podezření z krádeže hmyzu. Dvojice u sebe měla několik sáčků s asi osmi druhy mravenců, 
typických právě pro danou oblast.97 Místní soud oba zadržené propustil na kauci a následně 
obvinil pouze občana Slovenska, který musel zaplatit finanční pokutu. Češka byla zproštěna 
obvinění a odcestovala zpět do České republiky.98 

 
Občané České republiky jsou problémy se sbíráním vzácných druhů v cizině poměrně 

známí. Dle České tiskové kanceláře byli odsouzeni za pašování zvířat z Austrálie, Jihoafrické 
republiky, Mexika a Peru. Pozornost vzbudil také případ bývalého děkana Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci Čestmíra Číhalíka a bývalého pracovníka České inspekce 
životního prostředí Jindřicha Šmitáka, kteří byli roku 2004 zadrženi na Novém Zélandě kvůli 
pašování vzácných rostlin.99 
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 Čeští lovci hmyzu dopadeni na Srí Lance. ČT 24. 23. VI. 2012. [cit. 2015-04-12].  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/183367-cesti-lovci-hmyzu-dopadeni-na-sri-lance/ 
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 Na Srí Lance zadržen český pár kvůli sběru mravenců. Týden.cz. 23. VI. 2012. [cit. 2015-04-12]. 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/na-sri-lance-zadrzen-cesky-par-kvuli-sberu-
mravencu_238338.html#.VTIJof49Jdh 
99 Češi: profesor a ekolog, kradli vzácné orchideje na Novém Zélandu. Novinky.cz. 20. I. 2004. [cit. 2015-04-12]. 
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3.5. Další eventuality 
 
Konkrétní příklady, týkající se občanů České republiky v zahraničí 
 
Mediálně známý případ dvou malých bratrů Denise a Davida Michalákových, kteří 

čtvrtým rokem vyrůstají navzdory úsilí jejich matky v norských pěstounských rodinách, se stal 
součástí české politiky a diplomacie. Sourozence norské úřady odebrali rodičům v květnu 
roku 2011. Poté je rozdělili a nyní každý ze sourozenců žije u jiných pěstounů. Kauza začala 
v březnu téhož roku, kdy se pracovníci mateřské školy, kam tehdy chlapci chodili, na místní 
odbor sociálně – právní ochrany dětí. Škola popsala některé projevy chlapců, s tím, že má 
podezření na jejich bití a sexuální zneužívání.100 Úřady po pěti měsících děti rodičům odebrali 
a umístili je do pěstounské rodiny s tím, že existuje podezření, že chlapci byli vystaveni 
psychickému a fyzickému násilí. Byla podána dvě trestní oznámení, která byla v roce 2013 
odložena, aniž by policisté dospěli ke konkrétním obviněním. Děti i po celou dobu zůstali 
v pěstounských rodinách. Norské úřady umožnili matce chlapce navštěvovat každý týden. 
Poté je ale rozdělili do dvou pěstounských rodin a styk matky s dětmi postupně omezily 
s tím, že na ně má negativní vliv. Eva Michaláková naposledy chlapce viděla v březnu roku 
2014.101  

Od té doby probíhají soudní a diplomatická jednání. Do případu je zapojena tuzemská 
diplomacie, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Ministerstvo zahraničních věcí 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí a v neposlední řadě také premiér a řada politiků. Na 
norské straně je mapování obtížnější. Zástupci země jednají s velvyslankyní Norska v České 
republice Siri Sletnerovou, ale i politickými představiteli Norska. Kauza spadá pod úřad 
Barnevern, Krajskou komisi pro sociálně-právní ochranu dětí a také soudy.102 Zásadním 
krokem bylo podání stížnosti Evou Michalákovou k Evropskému soudu pro lidská práva ve 
Štrasburku, ten ji však nepřijal a matka může děti vídat jen jednou za půl roku.103 

V současné době se jednání zintenzivnila. Došlo ke schůzce premiéra Bohuslava 
Sobotky a norské velvyslankyně Siri Sletnerové, kauzou se v současné době zabývá také 
norský parlament a soud by měl také projednávat žalobu Evy Michalákové, týkající se 
četnosti vídání chlapců.104 K vyřešení kauzy zřejmě povede ještě mnoho kroků  
a pravděpodobně se bude dramaticky vyvíjet. 
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 Kauza českých dětí v Norsku v otázkách a odpovědích. IDnes.cz. 2015. [cit. 2015-04-12].  
http://zpravy.idnes.cz/deti-kauza-michalakova-norsko-dkk-/domaci.aspx?c=A150122_184233_domaci_hv 
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 Norsko se brání: Odebrání dětí bylo v pořádku, matka neříká vše. ČT 24. 20. I. 2015. [cit. 2015-04-12].  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/298873-norsko-se-brani-odebrani-deti-bylo-v-poradku-matka-
nerika-vse/ 
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 Případ odebraných dětí v Norsku. IDnes.cz. 2014. [cit. 2015-04-12]. http://zpravy.idnes.cz/pripad-
odebranych-deti-v-norsku-dnd-/zahranicni.aspx?klic=64236 
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 Češka, které Norsko odebralo dvě děti, neuspěla ani ve Štrasburku. IDnes.cz. 4. XI. 2014. [cit. 2015-04-12]. 
http://zpravy.idnes.cz/stiznost-ceske-matky-na-odebrani-deti-v-norsku-soud-strasburk-pbg-
/domaci.aspx?c=A141104_141523_domaci_skr 
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3.6. Trestná i jiná závadová činnost 
 
Před několika lety věnovala naše média pozornost případu Emila Novotného a Radka 

Hanykovicse. Ti byli v Thajsku v polovině devadesátých let odsouzeni za pašování heroinu 
původně na padesát let. 

Tehdy devatenáctiletý Emil Novotný byl zatčen v březnu roku 1995 na letišti 
v thajském Bangkoku s více než pěti kilogramy heroinu. Za pašování měl původně v Thajsku 
dostat trest smrti, tamní justice mu ale nakonec uložila padesát let vězení. Zhruba o rok 
později mu byl trest snížen o sedm a půl roku na základě amnestie, vyhlášené thajským 
králem. Po několik dalších vyhlášených amnestiích sazba Novotného činila dvacet devět let.  
V thajských věznicích strávil devět let. Radek Hanykovics byl na tomtéž letišti zatčen o rok 
později, v roce 1996. Také jeho trest činil 50 let vězení a následně mu byl ještě v Thajsku 
snížen. V thajském vězení si odpykal osm let.105 

Oba muži byli v roce 2004 převezeni do Česka. Stalo se tak na základě smlouvy mezi 
Thajským královstvím a Českou republikou o předávání pachatelů trestných činů 
a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků, která začala platit v roce 2002. O den později 
oba muži požádali o přemístění do věznice v České republice.106 Thajsko souhlasilo s tím, aby 
si odpykali zbytek trestu podle procesních předpisů České republiky.  

Radek Hanykovics byl kvůli špatnému zdravotnímu stavu po návratu do České 
republiky propuštěn a v roce 2007 nemoci podlehl.107 Emil Novotný krátce po jeho smrti 
podal stížnost k ústavnímu soudu. Chtěl, aby ústavní soudci rozhodli, že tím, že si v České 
republice ve vězení musí odpykávat dlouholetý trest, jsou porušena jeho lidská práva. 
V červnu roku 2008 udělil prezident Václav Klaus Emilu Novotnému milost po třinácti letech 
za mřížemi. Prezident při udělování milosti přihlédl k tomu, že Novotný si převážnou část 
trestu odpykal v podmínkách thajského vězení.108 

Tento případ však není ojedinělý. V roce 2001 byli zadrženi dva občané České 
republiky s 32,2 kilogramy heroinu na řecko-tureckých hranicích. V únoru 2002 je řecký soud 
odsoudil na doživotí, později tresty zmírnil na dvacet let. V roce 2003 policie na dálnici mezi 
Pasovem a Řeznem zadržela rodinu z České republiky, která v obytném voze převážela  
260 kilogramů hašiše. Všichni tři členové dostali několikaleté nepodmíněné tresty. V dalších 
letech se hojně objevovaly případy občanů České republiky, pašujících kokain z Peru.109 
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Mediálně nejvíce známou událostí posledních několika let je zadržení dvou občanů 
České republiky, Ivana Buchty a Miroslava Pezlara, pro podezření ze špionáže. Ti byli zadrženi 
11. září 2012 v Řecku na ostrově Limnos na severovýchodě Egejského moře. Češi, kteří tam 
fotografovali vojenské objekty, tvrdili, že si jen pořizovali záběry pro připravovanou 
počítačovou hru. Oba jsou zaměstnanci programátorské české firmy, zaměřující se na vývoj 
herního software a s ním související výzkum 3D grafiky.110 Oba muži byli převezeni z ostrova 
Limnos na ostrov Lesbos. Podle tamní policie fotili snímky strategických objektů včetně 
vojenských táborů. 

Zadržení jsou pracovníci počítačové firmy Bohemia Interactive Studio. Ta se 
specializuje na hry s bojovou tématikou. Společnost se k dané věci okamžitě vyjádřila s tím, 
že o žádnou špionáž rozhodně nešlo. Hra Arma 3 byla před dokončením a navíc měla být 
veřejně přístupná. "Nemáme potřebu si místa pro počítačové hry předem fotit", tak vzkázala 
firma Bohemia Interactive. "Na to, jak ty lokality vypadají, se můžete podívat na Googlu. 
Nemusíte tam kvůli tomu jezdit," řekl k tomu public relations manažer společnosti Bohemia 
Interactive Ota Vrťátko.111  

Na Limnosu přitom fotili již o rok dříve a bez problémů. Brzy na to si ale místní začali 
na fotografování stěžovat. Nechtěli, aby si jejich ostrov, lidé spojovali s válkou. „V traileru hry 
je vidět i můj dům, je nepříjemné mít virtuální válku na zápraží,“ řekl tehdy k případu 
místostarosta ostrova Limnos.112 Ministerstvo zahraničí nejdříve vyčkalo, jaká obvinění 
Řekové vznesou. Zároveň připomnělo základní pravidlo při cestování: řídit se zákony  
a nařízeními dané země. Tedy pokud je někde uveden zákaz fotografování, lidé by měli 
skutečnost respektovat. Z případu se během chvilky stala kauz mezinárodní úrovně, do 
případu se tedy intenzivně vložil tehdejší ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, 
který se za oba Čechy přimluvil, a tamní prokuratura na ně vydala vazbu. Také v tomto 
případě celý proces zdržovala stávka soudců a soudního personálu, ti zde protestovali 
z důvodu snižování platů státních zaměstnanců.113 K soudnímu jednání došlo až o měsíc 
později a řecká justice zamítla žádost o propuštění občanů České republiky na kauci. Česká 
diplomacie intenzivně vyjednávala s řeckou stranou a snažila se zejména o to, aby byl případ 
označen jako prioritní a řešil se rychle. Tehdejší ministr vnitra Karel Schwarzenberg jednal se 
svým řeckým protějškem Dimitrisem Avramopulosem a také česká velvyslankyně v Řecku 
Hana Ševčíková intenzivně řešila situaci s náměstkem tamního ministra zahraničí. Ta také 
zdůraznila, že v tomto případě nelze postupovat, jako v případě Petra Šváchy a Emila Kučery 
v Zambii. Tam byla situace naprosto odlišná. Uvedla, že s Řeckem je potřeba jednat jako 
s členskou zemí Evropské unie.114  

Oba Češi byli v průběhu jednání ve věznici na ostrově Chios, kam byli kvůli údajně 
lepším vazebním podmínkám převezeni z ostrova Lesbos. Avšak podmínky ve vězení nebyly 
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příznivé. Ivan Buchta ve svém dopisu rodině uvedl, že je v ní prý chladno a je přeplněná, na 
cele je přes 25 lidí, spí na zem a mají jenom slamník. Pozitivní naopak bylo, že oba zůstali 
spolu a tudíž se mohli vzájemně podporovat.115 Na podporu jejich propuštění protestovalo 
před Řeckou ambasádou v Praze mnoho občanů České republiky a o jejich situaci také jednal 
tehdejší premiér Petr Nečas na summitu Evropské unie.116 

 

 
 
Ilustrace: Demonstrace na podporu uvězněných.117 
 
Začátkem roku 2013 pak byli oba Češi propuštěni na kauci a vrátili se zpět do České 

Republiky. Karel Schwarzenberg tehdy uvedl, že za propuštěním občanů České republiky stojí 
velmi intenzivní snahy české diplomacie a také české ambasády v Řecku. Trestní řízení i 
nadále probíhá, z informací, které poskytlo ministerstvo zahraničí, však vyplývá, že se vyvíjí 
k příznivějšímu výsledku řízení. 

 

 
 
Ilustrace: Ukázka z počítačové hry Arma III.118 

                                            
115

 "Moc se na tebe těším," píše Ivan z řeckého vězení nenarozené dceři. TN.cz. 8. XI. 2012. [cit. 2015-04-12].  
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/moc-se-na-tebe-tesim-pise-ivan-z-reckeho-vezeni-nenarozene-
dceri.html 
116

 DOHNAL, Martin. Demonstranti před řeckou ambasádou podpořili zadržené Čechy. Deník.cz. 26. XI. 2012. 
[cit. 2015-04-12]. http://www.denik.cz/z_domova/demonstranti-pred-reckou-ambasadou-podporili-zadrzene-
cechy-20121126.html 
117

 Dva Češi zadržení v Řecku za špionáž budou propuštěni na kauci. Deník.cz. 15. I. 2013. [cit. 2015-04-12]. 
http://www.denik.cz/z_domova/dva-cesi-zadrzeni-v-recku-za-spionaz-budou-propusteni-na-kauci-
20130115.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Lucie Říhová, Péče o občana České republiky v zahraničí v případě „nesnází“ (2015_D_03) 

 

 
31 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

4. Konzulární služba 
 
Významnou součástí přípravy na cesty je informování se o bezpečnostním stavu 

v dané zemi. K tomu slouží především Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, jejíž 
nedílnou součástí je konzulární služba. 

Jejím hlavním úkolem je poskytovat pomoc v rozmanitých životních situacích, do 
kterých se mohou občané v zahraničí dostat a které bohužel nejsou schopni řešit vlastními 
silami. Jedná se o pomoc v nouzi při nehodách, závažných onemocněních, ztrátě dokladů ale 
zejména při omezení osobní svobody. 

Konzulární služba také plní úkoly veřejné správy, jako například obecní úřady 
s rozšířenou působností v České republice. Prostřednictvím těchto úřadů je možné 
zaregistrovat matriční události, jako je například zápis narození nebo sňatku. Dále tyto úřady 
přijímají žádosti o vystavení pasu nebo provádějí ověřování podpisů a listin.119 

Velvyslanectví nebo konzulát by měl v případě potřeby poradit občanovi, jak řešit 
nastalou situaci, pomoci získat prostředky ze soukromých zdrojů či výjimečně poskytnout 
finanční prostředky, případně zajistit repatriaci do vlasti nebo na nejbližší konzulát jeho 
země.120 

Konzulární služba též upozorňuje občany na mimořádné a krizové situace v zahraničí, 
jako jsou živelné pohromy, sociální nepokoje, epidemie nebo válečné konflikty a případně 
jim pomáhá se s těmito situacemi vyrovnat. 

Řada těchto konzulátů je také zařazena do projektu Czech POINT, díky kterým si může 
občan v zahraničí zažádat o vystavení výpisu z veřejných informačních systémů veřejné 
správy.  

 
4.1. DROZD 
 

Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí – název internetové aplikace, 
který se skrývá pod zkratkou DROZD. Pokud se občan České republiky do systému DROZD 
před svou cestou do ciziny zaregistruje, mnohonásobně se zvyšuje šance, že mu Česká 
republika dokáže pomoci, pokud se na zahraniční cestě dostane do nesnází. 

 

 
 

Tento systém je důležitý zejména pro osoby, cestující samostatně a nemají pevně 
stanovenou trasu. V případě, že se do systému cestovatel zaregistruje, jsou čeští diplomaté 
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schopni ho varovat před hrozícím nebezpečím v místech, kudy projíždí, nebo kam má 
namířeno.121 

Do systému se zadávají čtyři základní údaje: informace o cestovateli, informace  
o spolucestujících rodinných příslušnících, údaje o pobytu v zahraničí, kontaktní osoba 
v České republice. 

Systém DROZD funguje od roku 2009 a zatím ho využívají tisíce lidí. Dle ministerstva 
zahraničí by ale bylo potřeba, aby ho cestovatelé využívali víc, a to především ti, kteří se 
chystají vycestovat do rizikových oblastí Afriky a Asie.122 

Systém pak umožňuje rozesílání důležitých hromadných emailů nebo SMS zpráv 
zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí a tím je tedy varovat před 
hrozícím nebezpečím. 

 

 
 
Varovná SMS vypadá například takto: 29. ledna 2011: „Pro informaci sděluje 

Ministerstvo zahraničních věcí následující: Na území Egypta platí zákaz vycházení od 16:00 do 
08:00 hodin místního času.“123 
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 Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. 2015. [cit. 2015-04-01].  https://drozd.mzv.cz 
122

 PROCHÁZKOVÁ, Martina. Systém Drozd využilo 12 tisíc turistů. Před nepokoji v Anglii nevaroval. IDnes.cz. 20. 
VIII. 2011. [cit. 2015-04-01]. http://zpravy.idnes.cz/system-drozd-vyuzilo-pres-12-tisic-cestovatelu-pred-
britanii-zatim-nevaroval-181-/domaci.aspx?c=A110810_211812_domaci_taj 
123

 Internetový systém DROZD pomáhá při cestování do zahraničí. Český rozhlas. 30. VI. 2013. [cit. 2015-04-01]. 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/internetovy-system-drozd-pomaha-pri-cestovani-do-zahranici--
1230190 
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Všeobecně je vhodné se v zájmu prevence komplikací a nepříjemností, na zahraniční 
cestu dobře připravit. Před odjezdem se informovat, tj. zjistit si co nejvíce o podmínkách v 
zemi, do které chceme vycestovat. Oficiální a nejaktuálnější informace nám poskytne 
zastupitelský úřad státu, do kterého chceme vycestovat. Je také potřeba zkontrolovat si 
platnost a úplnost dokladů a zajistit si vízum v případě, že jej cílová země vyžaduje. 

Poskytování pomoci občanům České republiky, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je 
jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů 
České republiky v zahraničí. 

„Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana, který se ocitl v nouzi 
v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, 
hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo 
ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto 
situaci bez pomoci zastupitelského úřadu.“124 

 
4.3. Pohřešování osoby a ohlášení zmizení 
 
V případě, že dojde k únosu nebo pohřešování osoby, která vycestovala do zahraničí, 

je nutné, aby jakákoliv osoba, které je takováto skutečnost známa podala žádost či 
kontaktovala policii nebo zastupitelský úřad České republiky, působící v daném cizím státě.  

To je nutno udělat neprodleně, neboť čas v tomto případě hraje velmi důležitou roli. 
Unesená osoba se již může pohybovat přes hranice dalších států a bude čím dál tím těžší ji 
dohledat.125 Oznámení o pohřešované či unesené osobě je také nutné podat na Obvodním 
oddělení Policie České republiky v místě trvalého bydliště pohřešovaného nebo 
oznamovatele. Dle konkrétní situace je potřeba kontaktovat: 

 

 Policii České republiky; 

 policii cizího státu; 

 případně zastupitelský úřad České republiky v zahraničí; 

 případně odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
 

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné 
případy. Tyto nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky. Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není 
zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan obrátit na zastupitelský úřad 
některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.126 

Nezbytným krokem je zkompletovat veškeré důležité informace, vztahující se 
k pohřešované osobě. To znamená přinést všechny dostupné doklady, které by pomohli 
pohřešovanou osobu najít a identifikovat, dále pokusit se zjistit a předat instituci co 
nejpřesnější informace o tom, kam měla pohřešovaná osoba namířeno, s kým cestovala, 
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 Pomoc v nouzi. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 2013. [cit. 2014-05-07]. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/pomoc_v_nouzi_2/index.html 
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 Pohřešování, únos v zahraničí. Ministerstvo zahraničí České republiky. 2013. [cit. 2015-04-01].  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/jak_resit_situace_v_zahranici/pohresovani_unos_v_zahranici.html 
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 Pohřešování nebo únos občana České republiky v zahraničí. Virtuos. 2014. [cit. 2014-05-08].  
https://www.evirtuos.cz/virtuos/Moduly/zivotni-situace/postup-predepsany.aspx?ID=64 
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oblečení, které si sebou brala a další co nejpodrobnější informace. Dále je vhodné s sebou 
přinést fotografii pohřešovaného. 

 
4.4. Bezpečnost při cestování 
 
Abychom předešli komplikacím a nepříjemným situacím je potřeba se na každou 

cestu velmi dobře připravit a to především v případě, že cíl cesty je v zemích s naprosto 
odlišnou kulturou a zvyklostmi. 

V každém případě je důležité získat co nejvíce informací o zemi, kterou chceme 
navštívit – k tomuto slouží zejména stránky Ministerstva zahraničních věcí, kde se dozvíme 
aktuální informace o příslušné zemi. U zemí, kde aktuálně hrozí nebezpečí, je potřeba dbát 
na pokyny Ministerstva zahraničí, například odložit cestu, pokud je tak doporučeno. Případná 
varování tedy nelze ignorovat a přizpůsobit jim své cestovní plány. Plán cesty je nezbytné 
sdělit svým blízkým a v domluvených intervalech se jim ozývat. 

V případě individuální dopravy je nutné podrobně si naplánovat trasu cesty, například 
pomocí plánovače trasy, způsob dopravy a případně si nastudovat všechny předpisy, které se 
dopravy v dané zemi týkají.127 

Je potřeba vyhýbat se nebezpečným místům ve městech (chudinské čtvrtě, centrum 
v noci), na pobřeží (místa s nebezpečnými mořskými proudy nebo útesy), v horách 
(klimaticky extrémní oblasti s řídkou civilizací). Pokud je pobyt v těchto místech nezbytný, je 
vhodné mít s sebou doprovod. 

Seznámení a následné respektování místních zvyklostí (styl oblékání nebo stolování, 
náboženské a společenské tradice, místní svátky a posvátná místa) je klíčové pro předcházení 
nepříjemným situacím a konfliktům. 

Pojištění a to, jak osob, tak dopravních prostředků, je nezbytností při každé cestě. 
Samozřejmostí je pak zajištění platných osobních dokladů, víz, potřebných očkování, léků  
a podobně. 

 

                                            
127

 Cestování přináší i rizika – vydírání, úrazy, uspání. iOutdoor.cz. 2013. [cit. 2015-04-01].  
http://ioutdoor.cz/zajimavosti/cestovani-prinasi-i-rizika-vydirani-urazy-uspani/ 
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5. Praktická část 
 
Cílem praktické části, bylo podrobněji zmapovat tři příběhy osob, které se v zahraničí 

dostaly do nesnází. Ani jeden z nich se nestal obětí únosu, nicméně každý z nich si vyzkoušel, 
jaké to je, dostat se do potíží a nastalou situaci řešit s místními policejními složkami.  

 
5.1. Jan Zmítko 27 let, zadržení v Maroku 
 
První z vlastních zážitků mi velmi ochotně popsal Jan Zmítko, který se začátkem 

března roku 2014 do Maroka vydal na dovolenou se skupinou přátel, konkrétně proto, aby se 
zde naučil surfovat. Součástí bylo také cestování a poznávání místních zvyklostí, jídla 
a kulturních památek. 

Po celou dobu „surf kempu“ je provázeli maročtí instruktoři, kteří jim pomáhali nejen 
se samotným sportem, ale očima „marockého obyvatele“ je učili poznávat místní kulturu  
a lidi. Vzali je na typickou jízdu na velbloudech, ale také na projížďku po pískových dunách na 
čtyřkolkách a podobně. Jeden z volných dní strávili v tradičních marockých lázní zvaných 
Hammam. Lázně mají pro marocké obyvatelstvo, zejména proislámsky nakloněné jedince, 
tradiční náboženský a kulturní význam, proto zde platí přísná pravidla. Nicméně to skupince 
nebylo známo a proto si vzali outdoorovou kameru a začali se fotografovat. Jeden 
z pracovníků lázní je přišel napomenout, nicméně pak odešel a proto si mysleli, že se nic 
neděje. 

Když však z lázní vyšli na ulici, čekala na ně již tamní policie a vyzvali je, aby nastoupili 
a odjeli s nimi na stanici. Tam si vyžádali kartu z kamery a chtěli vidět fotky, ale protože 
neměli dostatečné technické vybavení, jeden z instruktorů musel s policistou odjet do 
internetové kavárny a fotky mu ukázat tam. Zbytek skupiny byl po celou dobu na stanici, 
zavřený v policejní cele. Po zhlédnutí fotek vyšlo najevo, že čočka kamery se při 
fotografování zamlžila a na fotkách tedy není nic vidět. Zadržení podepsali prohlášení a po 
pěti hodinách byli propuštěni. 

Vzhledem k okolnostem pan Zmítko nemusel obracet na diplomatické ani jiné 
instituce, nicméně sám říká, že ačkoliv se mu příhoda nyní jeví jako dobrodružný zážitek, 
v dané chvíli opravdu nevěděl, co se bude dít a měl strach. Těm, kteří by se do jeho situace 
dostali, by doporučil, aby především se k místním institucím chovali pokorně a s úctou a 
snažili se nepříjemnou situaci v klidu a co nejpodrobněji vysvětlit. 
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5.2. Martin Pezlar 28 let, Ivan Buchta 33 let – Focení vojenských strategických 
objektů v Řecku 
 
Vzhledem k tomu že kontaktování bylo kontaktování Martina Pezlara a Ivana Buchty 

je možné pouze přes public relations oddělení společnosti Bohemia Interactive Studio, byla 
komunikace s nimi komplikovanější. I přesto se mi podařilo získat odpovědi, alespoň na pár 
otázek, právě prostřednictvím public relations oddělení. 
 

Popíšete mi prosím stručně, co se vlastně stalo? 
 
Myslíme, že tuto skutečnost jsme mnohokrát popisovali v  médiích. Není k tomu nic 

nového. Opravdu jsme jeli pouze na soukromou dovolenou, odpočinout si, ochutnat místní 
kuchyni a podívat se na ostrov, který celý náš tým stál hodně práce. V neděli odpoledne jsme 
se vraceli do hotelu a zastavila nás policie, mysleli jsme, že je to rutinní kontrola. Chtěli vidět 
naše doklady a ptali se, jestli u sebe máme elektroniku a foťáky. Pak nás převezli na policejní 
stanici v Myrně, snažili jsme se prostě spolupracovat. Z Lesbosu nás pak převezli do vězení 
do Chiosu a tam jsme čekali na prokurátorku. Ta rozhodla o tom, že musíme zůstat ve vazbě. 
Podali jsme žádost o propuštění na kauci, která byla zamítnuta a nikdo neví proč. Podruhé 
jsme podali žádost po čtyřech měsících prostřednictvím našeho právníka, abychom mohli 
čekat na soud na svobodě v Čechách, té bylo vyhověno na základě zaplacení kauce. Nyní 
čekáme, co se bude dít, pokud budeme muset kvůli soudu zpět do Řecka, samozřejmě tam 
pojedeme. 

 
Jak Vám v dané situaci pomohla Česká republika? 
 
Pomohla nám ambasáda a konzulka, která u nás tehdy byla během dvou hodin  

a celou dobu se nám věnovala. Tlumočila, sehnala nám právníka. Zajistila nám také kontakt 
s rodinami.  

 
Co byste doporučili těm, kteří se do podobné situace dostanou? 
 
Kontaktovat konzulát a ambasádu, ty pak zařídí překladatelský servis. Seženou 

právníka a věnují se vám. Pak je potřeba čekat na postup, která ambasáda zvolí. 
 
Public relations oddělení společnosti Bohemia Interactive Studio, jsem poté zkoušela 

požádat o detailnější popis situace, nicméně public relations manažer společnosti Ota 
Vrťátko mi sdělil, že vhledem, že celá kauza ještě není uzavřená, není možné se k ní více 
vyjadřovat nebo jí komentovat. 
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5.3. Martin Šulc 33 let, fotografování v Řecku 
 
Před necelými osmi lety zažil nepříjemnou zkušenost Martin Šulc. V létě téhož roku se 

se svou ženou vydal na dvoutýdenní dovolenou do Řecka, konkrétně na ostrov Lesbos. 
Dovolenou trávili cestováním a poznáváním místní přírody a kultury. Aby byli mobilní, půjčili 
si auto. 

Jednu z cest měli naplánovanou po klikaté silnici na úpatí hor. Na jednom z míst se 
jim otevřel krásný výhled a tak zastavili, aby udělali pár fotek a vzhledem k podmínkám si na 
fotoaparát dali objektiv na dlouhé vzdálenosti. Nicméně směrem, kterým fotili, se nacházela 
také místní vojenská základna. 

Asi po patnácti minutách fotografování zaznamenali, že se k nim blíží automobil typu 
SUV. Napadlo je, že by to s fotografováním vojenské základny mohlo souviset a tak raději 
rychle fotky vymazali a objektiv změnili na menší, který dokáže fotit pouze na krátké 
vzdálenosti. 

Z automobilu vystoupil voják a začal se vyptávat, co tam dělají, co fotí a z jakého 
důvodu. Důrazně je požádal, aby mu ukázali fotky, které pořídili. Pan Šulc tedy muži 
fotoaparát půjčil a ten si fotky prohlédl. Češi naštěstí stihli fotky vymazat a tak na žádné  
z nich vojenská základna vyfocená nebyla. 

Voják jim fotoaparát vrátil a řekl jim, že směrem, kterým je základna se fotit nesmí. 
Pak odjel asi o sto metrů dál a čekal, než odjede i pan Šulc se ženou. 

Dle slov pana Šulce se sice nestalo nic vážného, ale situace nebyla příjemná, a když  
k nim voják přijel, chvíli se opravdu báli, co se bude dít. Zda je nebudou chtít vyslýchat, či jim 
nezabaví fotoaparát a podobně. V podobné situaci by každému doporučil hlavně zachovat 
klid a na otázky odpovídat pravdivě. 

Ačkoliv se takovéto situace nestávají denně, nejsou dle mého názoru ani úplně 
ojedinělé. Nejen zdejší ale i jiní turisté, se v zahraničí velmi často chovají nespořádaně  
a nedbají místní tradice, zvyky a obyčeje. Následně se pak dostávají do situací, které nejsou 
schopni řešit vlastními silami, obracejí se na konzuly a ambasády a kazí nejen svou vlastní 
dovolenou ale i dobrou pověst České republiky. 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Lucie Říhová, Péče o občana České republiky v zahraničí v případě „nesnází“ (2015_D_03) 

 

 
38 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Závěr 
 
Předkládaná studie byla zaměřena na problematiku únosů občanů v rizikových 

oblastech a zajištění jejich bezpečnosti. Bezpečnost těchto obyvatel a případné 
bezprostřední řešení únosů či přepadení, je většinou v rukou místních bezpečnostních 
složek, avšak v zázemí případné akce obyčejně působí i české instituce. V našich podmínkách 
je oblast řešení těchto situací v kompetenci Ministerstva zahraničí České republiky, které na 
svých internetových stránkách poskytuje aktuální informace o bezpečnostní situaci v dané 
lokalitě. 

Únosy jsou zejména v Latinské Americe, ale i v jiných rizikových oblastech, jedním  
z velmi výnosných a velmi častých druhů kriminální činnosti, ať už jde o krátkodobé, při nichž 
je výkupné jen několik stovek dolarů, nebo dlouhodobé, které často končí až nálezem těla 
oběti. Zvyšování osobní bezpečnosti je proto velmi důležité, neboť únosci (teroristé, političtí 
aktivisté) neustále inovují prostředky a vymýšlejí nové techniky, jak tuto bezpečnost 
prolomit. 

 
Hypotéza č. 1 se nepotvrdila. Občané České republiky, cestující do zahraničí tzv. „na 

vlastní pěst“, se sice zejména v poslední době stávají obětmi únosů, nicméně nelze 
generalizovat důvody těchto situací. Případy, kdy k únosům či přepadení došlo, jsou velmi 
rozdílné bez ohledu na věk osob či účel cesty. V současnosti, také není k dispozici žádná 
statistika, která by danou hypotézu byla schopna potvrdit nebo vyvrátit. 

 
Také hypotézu č. 2 nelze jednoznačně potvrdit. V případech únosů vlastních občanů, 

operují i takové velmoci, jako jsou Spojené státy americké, Kanada či Japonsko, jen  
s omezenými možnostmi a ne vždy se jim podaří své občany dostat v pořádku zpět do vlasti. 
Jak ukazují mediálně známé kauzy posledních měsíců, únosy končí smrtí zajatců nebo jsou 
pro jejich propuštění potřeba zdlouhavá diplomatická jednání. Příkladem lze uvést držení 
dvou japonských rukojmí islámskými radikály, kteří za jejich propuštění požadovali výkupné 
dvě stě miliónů dolarů. Přes diplomatické snahy Japonska a prosby o výměnu rukojmích, 
nakonec oba zadržovaní přišli o život. Také Ruská federace neměla dostatečně mocné 
nástroje v případu chlapce odebraného mladému páru v Norsku. Ti dle obvinění syna 
zneužívali a psychicky a fyzicky týrali. Ministerstvo i ambasáda Ruské federace byly v danou 
chvíli bezmocné a musely vyčkat na rozhodnutí norských úřadů. Protikladem lze uvést příklad 
dvou rukojmích, americké ženy a dánského muže, kteří byli drženi v Somálsku. Z držení 
únosců je vysvobodili příslušnici bojové jednotky U. S. Navy Seals, které akci plánovali dlouho 
dopředu. Nasazena byla stejná jednotka, která našla a usmrtila Usámu bin Ládina. Nelze pak 
opomenout mediální kauzu posledních dní, tedy osvobození dvou žen z České republiky, 
unesených před dvěma lety v Pákistánu. 

 
Opět tedy nelze generalizovat a porovnávat možnosti jednotlivých zemí dle jejich 

politického vlivu, či velikosti. Ačkoliv mají bezpochyby mnohokrát více možností  
a prostředků, kterými vývoj událostí mohou ovlivnit, ne vždy se jim to podaří. 

 
O způsobu propuštění rukojmích vlády jednotlivých států většinou vědí, avšak 

veřejnosti jsou tyto informace nepřístupné. Důvodů je mnoho. Prozrazení podmínek 
propuštění rukojmích by mohlo ohrozit ty, kteří jsou stále v zajetí, nebyla by možnost 
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vyjednávací procesy a podmínky použít znovu, nebo se instituce jednotlivých zemí pouze 
brání prozrazení toho, že zaplatily výkupné. Základní zásada většiny moderních států říká: 
„S teroristy se nevyjednáváme a neplatíme výkupné.“ Ovšem realita bývá velmi často jiná. 
Mnoho evropských států údajně výkupné často potají únoscům dává, ovšem nepřiznává to, 
protože se má za to, že by radikály podněcovaly k dalším únosům. Stejně tak je tomu i v již 
zmíněném případě propuštění Hany a Antonie. Vláda ví, jak k propuštění došlo, ovšem další 
informace sdělovat nechce. Mohlo jít o výměnný obchod, únosci mohli dívky propustit ze 
zdravotních důvodů, jak uvádí některé zdroje, ale mohlo být také zaplaceno výkupné. 
Starším podobným případem je zajetí třech českých novinářů v Iráku, kteří byli údajně 
propuštěni potom, co televize Al-Džazíra odvysílala záznam o tom, že Česká republika je 
ochotna zaplatit výkupné. Zda k zaplacení opravdu došlo, veřejnost neví. 

 
Ve skutečnosti se však s teroristy poměrně často vyjednává. Často je to jen 

„žonglování se slovy“. Vlády s teroristy přímo nevyjednávají, ale nechávají to se svým 
vědomím dělat někoho jiného. Pravděpodobně pak uvolní peníze, buď na výkupné, nebo pro 
činnost organizace, která dohodu zprostředkuje.  

 
Snaha o přehledné a srozumitelné vyhodnocení rizik a zajištění bezpečnosti osob 

patří k evergreenům již řadu let. Zejména v posledních letech, kdy jsou násilí, občanské války 
a narušené diplomatické vztahy tématem nejednoho jednání Severoatlantické aliance, G8, 
Evropské unie ale i dalších organizací, je více než srozumitelné, že tuto oblast čeká ještě 
dramatický vývoj, kterému bude potřeba věnovat mnoho pozornosti. 
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Přílohy 
 
Focení v Řecku 
 
Vše se seběhlo v Řecku, tuším před necelými osmi lety. Byli jsme s manželkou na 

dvoutýdenní, dovolené na ostrově Lesvos. Dovolenou jsme trávili hlavně cestováním, válení 
u hotelu na pláži nás moc nebavilo a tak jsme si naplánovali spoustu výletů a míst, kam se 
podívat. 

Jednoho dne jsme se vydali na cestu podél ostrova, na úpatí skal je tam taková úzká  
a klikatící se silnička. Na jednom místě byla krásná vyhlídka a tak jsme se zastavili, abychom 
si udělali nějaké pěkné fotky přírody a výhledu. Fotili jsme objektivem na dlouhé vzdálenosti 
75 – 300 mm. Udělali jsme pár fotek, nicméně tou stranou, co jsme pořídili fotky, byla  
i vojenská základna řeckých vojáků. 

Asi tak po 15 minutách jsme našim směrem viděli přijíždět nějaké SUV. Došlo mi, že 
základnu jsme asi neměli fotit, takže jsem fotky rychle smazal a objektiv jsme změnili na 
krátkou vzdálenost. Ten voják, co vystoupil z toho SUV, se nás začal celkem důrazně ptát, co 
tady děláme a proč to fotíme. Tak jsem mu ukázal fotky, které byly pořízeny foťákem. Fotky 
si prohlédnul, vrátil fotoaparát a řekl, abychom nefotili tímhle směrem, odkud přijel. Toť vše, 
odjel asi sto metrů daleko a čekal, než také odjedeme. 

 
Zatčení v Maroku 

 
Jak je snadné dostat se do závažných potíží v neznámém prostředí? Takovou otázku 

jsem při mé cestě do Maroka na „surf camp“ neměl ani na vteřinu. Realita však velice 
důrazně odpověděla na danou otázku. 
 „Surf camp“ v Maroku pro mne byl velkou zkušeností, jak v získání zkušeností 
v jednom z nejkrásnějších sportů jakým je surfing tak v poznání absolutně odlišné kultury. 
Původní marocké obyvatelstvo jsou Berberové, v zemi je ovšem zakořeněn islám a zároveň je 
vše ovlivněno nadvládou Francie. Pro Evropana je zde téměř vše odlišné. 

Po celou dobu našeho kempu nás doprovázeli maročtí instruktoři, což byli mladí 
„moderní“ chlapíci, kteří nezkazí žádnou srandu. Proto nám pro chvíle odpočinku vždy 
vymysleli dobrý program, velice příjemná forma odpočinku byla návštěva typických 
marockých lázní „hammam“, ovšem spíše než o lázně se historicky jedná velké prostory pro 
jednotýdenní očistu. 

Zvláštní prostor je pro muže a zvláštní pro ženy s dětmi. V zásadě se jedná o velké 
vykachlíkované místnosti, pod jejichž podlahou se topí dřevem, uvnitř se muži omývají 
vodou, čímž vzniká velké množství páry. Toto místo bylo velmi oblíbené pro opravdu kvalitní 
možnost odpočinku po fyzicky náročném dni.  

Jelikož jsem na kempu byl po dobu dvou týdnů, měl jsem možnost „hammam“ 
navštívit dvakrát. Před druhou návštěvou jeden z našich marockých instruktorů Youssef řekl, 
ať si sebou vezmeme fotoaparát nebo kameru, vzali jsme si proto GoPro. Ve chvíli když jsem 
se v „hammamu“ fotili, tak jeden z místních pracovníků cosi arabsky říkal, Youssef si s ním 
vyměnil pár slov a řekl, ať kameru schováme. 
 Během pár minut přišel zmíněný pracovník ještě jednou a to už na Yousefa křičel, 
mluvili sice arabsky, ale to co řekl Youssef znělo, jako kdyby muže odbyl a dál se s ním 
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nechtěl bavit. Poté naši maročtí průvodci řekli, že bude lepší, když odejdeme. To jsme ale 
netušili, co se bude dít. 
 Muž, se kterým si Youssef vyměňoval názory, měl známého policistu a vzal naše 
chování jako přísné porušení islámských pravidel v „hammamu“, proto neváhal a známému 
zavolal. Ve chvíli, kdy jsme opouštěli prostory „hammamu“, na náš již čekala policejní 
dodávka. Policisté, kteří nemluvili anglicky, nám jen ukázali, ať nastoupíme. V tuto chvíli už 
jsme se necítili moc příjemně. Youssef s Abdellahem nám říkali, že se nic neděje, ovšem toto 
byl začátek pětihodinového zážitku. 

Bohužel vzhledem k úrovni výpočetní techniky na policejních stanicích v Maroku byl 
velký problém se stažením fotomateriálu z naší kamery, proto jediný anglicky mluvící 
policista vzal našeho instruktora a jel s ním do internetové kavárny. Naštěstí se čočka kamery 
v době focení zamlžila a na fotkách nebylo nic vidět. Přece nás ale nemohou pustit jen tak, to 
nejde, proto se policisté s našimi marockými instruktory asi dvě hodiny hádali, zatímco my 
měli možnost sledovat několik příběhů desítek osob, které se na malé policejní stanici 
v metropoli Agadir objevily v průběhu noci. 

Tyto příběhy byli opravdu velmi silné a rovněž drsné, kupříkladu zacházení se zloději 
zde bylo naprosto odlišné od našich poměrů, fyzické konfrontace obušky, pěstmi či kopanci 
byli velice časté a opakované, což dokazovali i všudypřítomné krvavé stopy. K nám se 
policisté chovali „dobře“ pouze na nás občas něco křikli, ale to bylo vše. Po dlouhé hádce 
s policisty nám Youssef s Abddellahem řekli, že akorát podepíšeme nějaký papír. Z papíru se 
vyklubalo prohlášení, kde byli fráze o tom, že nepracujeme v porno průmyslu, nejsme špióni, 
novináři a spousta dalších faktů, vše bylo v arabštině, čili samotní bychom ani netušili, co 
podepisujeme. Po té co jsme předali policistů tento podepsaný dokument, tak nám zamávali 
a nechali nás odejít. 

Čekala nás asi dvoukilometrová procházka nočním Agadirem, kdy jsme se mohli bavit 
naší čerstvou příhodou, kterou zpětně bereme jako zábavnou, ač naše pocity v některých 
chvílích nebyli vůbec příjemné.  
 Všichni se tomu nyní zasmějeme, ale v budoucnu si v námi neznámých krajinách 
zřejmě všichni dáme pozor na to jak se chovat, bylo zřejmé, že situace mohla dopadnout 
mnohem hůř a to se „nic“ nestalo. 
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Manuál doporučeného chování 
 
Ačkoli je to krajně nepravděpodobné, každý se může ocitnout v situaci, kdy se stane 

obětí únosu nebo rukojmím. Ne vždy se přitom musí jednat o případy spojené s terorismem. 
V následujícím „Manuálu doporučeného chování“ jsou formulovány základní zásady jednání 
v takovýchto případech pro to, aby následky z nich plynoucí, byly co nejmenší.  

 
nejdůležitějším faktorem je prevence (to platí zejména u osob, které se únosu  

či atentátu mohou důvodně obávat, jedná se zejména o osoby s diplomatickým statusem,  
či jsou spojeni s institucí, která by mohla být v hledáčku zločineckých skupin a teroristických 
organizací) těmto osobám se doporučuje odstranit ze svého života stereotyp (nemít denně 
stejný program) a stejnou ochranu poskytnou také své rodině a blízkým 

 
Pokud však k nežádoucí situaci, tj. únosu dojde: 
 

 pokud je to jen trochu možné je nutné zachovat klid; 

 vyvarujte se přehnaných projevů emocí (nedělejte prudké pohyby, buďte opatrné, 
jednejte pomalu a pokud možno promyšleně); 

 nemluvte, nejste – li tázáni, v řeči se vyvarujte slov s negativním podtextem („nejde 
to“, „nechci“); 

 na otázky odpovídejte ale pouze stručně a jasně, žádné další informace únosci 
nenabízejte, nemluvte ani s ostatními rukojmími; 

 navenek se chovejte spíše apaticky, vyvarujte se prudkých pohybů a přímých 
dlouhých pohybů na únosce; 

 při přepadení auta zachovejte ticho a umožněte pohled na všechny členy posádky; 

 nesnažte se plnit roli vyjednavače mezi únoscem a bezpečnostními složkami; 

 pokud nejste v přímém ohrožení života, nepokoušejte se únosce přemoci sami, 
vyčkejte na zásah bezpečnostních složek či soukromých kontraktorů; 

 pokud dojde k zásahu bezpečnostních složek, lehněte si na zem a vyvarujte se 
prudkých pohybů; 

 dbejte jejich pokynů a poskytněte jim všechny informace o incidentu. 
  
Manuál je zaměřen na situaci únosu, či přepadení, nicméně určitou míru opatrnosti je 

potřeba zachovat při každé cestě do zahraničí. Tato opatrnost by pak měla být úměrná 
k objektivnímu riziku, vztahujícímu se k cíli cesty nebo k lokalitám, kterými se projíždí.  

 
Dojde-li přece jen k únosu, je potřeba neztrácet víru, že se vše v dobré obrátí. Zní to 

možná překvapivě, ale až 97 procent únosů se obejde bez zranění obětí a průměrná doba 
zadržení se počítá "jen" na hodiny. Přitom vědomí, že je pomoc je na cestě, zásadně zvyšuje 
šance přežití únosu.128 

 

                                            
128

 Návod, jak se chovat při únosu či přepadení v rizikových oblastech. Ihned.cz. 19. IX. 2011. [cit. 2014-05-08]. 
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Recent Kidnappings (Nedávné únosy)129 
 

 In February 2015, a French national working with an international organisation was 
kidnapped in San'a, Yemen.  

 In February 2015, a US missionary was kidnapped in Kogi, central Nigeria.  

 In February 2015, a Dutch national was released after being kidnapped in Colombia in 
January 2014.  

 In February 2015, three foreigners were kidnapped following an attack on the Mabruk 
oilfield in Libya.  

 In January 2015, two Japanese nationals kidnapped in Syria were murdered by their 
captors.  

 In January 2015, an Italian national was kidnapped by militants in Tripoli, Libya.  

 In December 2014, a US and a South African national kidnapped in Yemen were killed 
during a police operation.  

 In October 2014, a Canadian national kidnapped in Benghazi, Libya, was rescued after  
a period in captivity.  

 In October 2014, a foreigner working as a teacher at an international school in Benghazi, 
Libya, was released after a lengthy period in captivity.  

 In September 2014, a French national was kidnapped while hiking in the mountains of 
northeast Algeria and later murdered by his captors.  

 In September 2014, a US journalist was released after being held captive in Somalia for 
over three years.  

 In August, September and October 2014, UK and US nationals kidnapped while working 
in Syria were murdered by their captors.  

 In August 2014, a foreign national was kidnapped in Oyo State, Nigeria.  

 In August 2014, a Canadian national was released after being held hostage in Colombia 
for seven months.  

 In August 2014, three foreign nationals kidnapped in Libya were released after being held 
for four months.  

 In July 2014, a number of foreigners kidnapped near Tripoli, Libya, were released by their 
captors.  

 In June 2014, a foreign national was kidnapped near the town of Kunak in eastern Sabah, 
Malaysia.  

 In May 2014, Jordan’s Ambassador to Libya was released after being kidnapped in Tripoli 
in February.  

 In April 2014, a foreign tourist was kidnapped from a resort in eastern Sabah, Malaysia.  

 In April 2014, extremists attempted to kidnap foreign aid workers from the Dabaab 
refugee camp in Kenya, near the border with Somalia.  

 In April 2014, a Canadian and two Italian nationals were kidnapped from their residence 
in Tchere in the Far North Region of Cameroon and later released.  

 In April 2014, two German nationals were kidnapped from a yacht in the Sulu Sea in the 
Philippines. 

 On 2 April 2014, a foreign tourist and local employee were kidnapped from a resort in 
eastern Malaysia. 
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