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Anotace 
 
Tato studie pojednává o public relations dvou vybraných sborů – Policie České republiky 
a Hasičského záchranného sboru České republiky. Jsou zde podrobněji rozebrány aspekty, 
které vedou k veřejnému vnímání obou sledovaných sborů společností. První část studie je 
věnována seznámení se s public relations jako takovým, co to vlastně public relations je a 
také s přiblížením obou sledovaných sborů a názorem veřejnosti na ně za pomoci vybraných 
článků a reportáží. Druhá část studie je koncipována jako rozhovor se zástupci jednotlivých 
sborů, jak na regionální, tak na celostátní úrovni. Tito vybraní jedinci měli možnost se 
vyjádřit ke své studii z hlediska public relations a také z hlediska jejich osobních názorů. 
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Summary 
 
Comparison of the "Fire Rescue" and "Police" Public Relations in the Czech Republic 
 
This study discusses the public relations attitudes, related to the two selected security 
forces, the Police of the Czech Republic and Fire Rescue Brigade of the Czech Republic. They 
are discussed in more detail aspects which lead to the public perception of both monitored 
corps. The first part is devoted to familiarization with public relations as such, what it 
actually is public relations and rapprochement of both choirs and studied public opinion on 
them with the help of selected articles and reports. The second part is conceived as 
a dialogue with representatives of congregations, both regional and national levels. These 
selected individuals had the opportunity to express their work in terms of public relations 
and also in terms of their personal views. 
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ÚVOD 
 

Téma „hasičské“ a „policejní“ public relations v České republice ve srovnání jsem 
vybral, protože mne již delší dobu doprovází myšlenka a potřeba se k této věci vyjádřit.  

Nyní jsem k tomu dostal příležitost a pokusím se Vám nastínit svou představu. Jsem 
policista a je mi jasné, že hasiči mají snazší pozici vůči veřejnosti v public relations než 
policisté už jen v tom, že o nich v rozhlase neuslyšíte příspěvky ve smyslu „Dva čertíci grilují 
na silnici z Aše do Chebu“ nebo „Setkání české tenisové reprezentace cestou na Úvaly, dva 
ufouni si pinkají plácačkami a kamínkem“. 

Nejzásadnější rozdíl v obou sledovaných sborech tkví vzhledem k vnímání veřejnosti 
ve vlastní náplni studie a prováděných činnostech. Jednoduše řečeno, hasiči lidem 
„pomáhají“, policisté spíše „působí represivně“. Od tohoto pohledu se vše odvíjí. Alespoň 
okrajově se budu moci v této studii vypovídat a třeba se s tímto stavem jednoho dne smířím. 
Nebo také čtenářům této studie otevřu i jiný úhel pohledu. 

Struktura studie je následující: 
Studie je rozložena do osmi kapitol s výstižným pojmenováním každé kapitoly. Ta 

obsahuje vždy několik podkapitol, jež svým názvem vystihují téma podkapitoly.  
V první kapitole hovořím o public relations jako takovém, o jeho pojmu, historii, 

vzniku, vývoji, formách, o jeho vztahu a vlivu vůči veřejnosti, s nejčastějším setkáním s public 
relations s veřejností v současnosti. 

Druhá kapitola hovoří o public relations ve veřejném sektoru, jak se k němu staví 
Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor České republiky, jaké možnosti a naopak 
jaké překážky mají oba sledované sbory. 

Ve třetí kapitole se pojednává o vnímání vybraných bezpečnostních složek 
společností, kdy rozebírám pohled veřejnosti na policisty a hasiče. Věnuji se také 
obrácenému gardu v tom smyslu, jaký mají vztah oba celky vzhledem k veřejnosti. 

Čtvrtá kapitola jedná o organizačním aspektu tématu, blíže o nastavení komunikace 
s veřejností, její důležitost a blízkost k vedení lidí, jež se komunikací s veřejností zabývají, 
systemizací a finančním zajištěním studie, tvářemi obou sborů a pojetím náborových 
kampaní. 

Pátá Kapitola se věnuje konkrétním viditelným výstupům od policistů a hasičů 
vzhledem k veřejnosti, jde o různé časopisy či televizní pořady s tématikou, o využití 
sociálních sítí a internetu k propagaci, o terénní akce konané jedním nebo více sbory 
najednou. 

V šesté kapitole uvádím praktické příklady nejlepších a naopak nejhorších vystoupení 
v médiích, vždy pro každý sledovaný sbor zvlášť a také objasňuji, proč tomu tak je? 

Sedmá kapitola je mým názorem na porovnání s dalšími složkami bezpečnostních 
sborů a návrh na zlepšení jejich public relations. 

Osmá kapitola je koncipována jako komunikace s experty z praxe, jež všichni měli 
možnost vyjádření se ke své problematice a ke své činnosti u sborů na regionálním  
i celostátním poli působnosti. 
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Cílem studie je během jejího zpracovávání dojít k závěru a prověřit hypotézy, zda byly 
pravdivé či mylné. 

V rámci studie si dovoluji nastínit následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Ve vztahu ke sledovaným sborům existují v oblasti public relations 

jejich objektivní výhody a nevýhody dané jejich kompetencemi. 
 
Výhoda pro Policii České republiky v oblasti public relations. 
 
Každodenní styk s veřejností a médii, protože každý den se děje něco, co veřejnost 

zajímá a média jsou nejbližším a nejčastějším prostředníkem mezi policií a veřejností. Dále 
zkušenosti s jednáním s lidmi, kdy policista se během služby dostane k různým lidem 
jednajícím z různých důvodů. Je tím myšleno to, že policista se setkává s lidmi ne vždy s cílem 
jim pomoci, naopak policista člověku spíše uškodí ve smyslu represe, ale samotné to jednání 
s člověkem (většinou v negativním duchu s dopadem na člověka) je výhodou z hlediska další 
komunikace v podobných situacích, kdy jednající policista se může denně a rychleji zlepšovat 
v jednání v krizových a stresových momentech a na každou nově příchozí situaci je lépe 
připraven a s každou novou zkušeností se stává odolnějším. 

 
Nevýhoda pro Policii České republiky v oblasti public relations. 
 
Veřejnost dlouhodobě vnímá Policii České republiky spíše jako represivní složku 

a o její činnost jeví zájem spíše jen v podobě nějakého televizního seriálu. Policie České 
republiky je oproti hasičům rozhodně méně oblíbeným sborem, pokud se vůbec dá o nějaké 
oblíbenosti mluvit. Lidé ji berou jako nutné zlo, protože policii má na světě každý státní 
aparát, ať už v jakékoli podobě. To vychází z historie našeho státu a jeho poválečného vývoje. 
V lidech toto hodně zakořenilo. 

 
Výhoda pro Hasičský záchranný sbor České republiky v oblasti public relations. 
 
Hasiče má v jakékoli podobě také každé státní zřízení na světě, ovšem přijímání 

veřejností v České republiky je pozitivní hlavně proto, že hasiči neškodí, nikomu nevadí 
a hlavně nepůsobí represivně. Také umějí dát pokutu, třeba v oblasti topných systémů na 
území České republiky, ale nestává se tak často a hasič je brán spíše jako hrdina. Public 
relations si vlastně vytvářejí hasiči sami tím, že mají blízko k člověku hlavně díky pomoci 
lidem v jakékoli době a státním zřízení bez politického podtextu. Odkud jiní utíkají, tam hasiči 
zasahují. 

 
Nevýhoda pro Hasičský záchranný sbor České republiky v oblasti public relations. 
 
Vystupování některých jedinců, kteří si neuvědomují, že i hasič má uniformu a že je 

v ní vidět. Mám tím na mysli situace, kdy hasič přijede nákladním jeřábem před obchodní 
centrum, tam zaparkuje, jak ho zrovna napadne, nechá běžet motor a v klidu si dojde pro 
pečené kuře a k tomu v ustrojení, jakoby šel někde ze zahrady. Lidé si všimnou, že využívá  
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a možná i zneužívá svého postavení a obecné oblíbenosti hasičů ve společnosti. Jen škoda, že 
tímto „shazuje“ nejen sebe, ale i všechny hasiče jako celek. 

 
Hypotéza č. 2: Oba bezpečnostní sbory je ve smyslu public relations objektivně 

obtížné porovnávat. 
 
Vzhledem pohledu veřejnosti k bezpečnostním sborům a vzhledem k jejímu nezájmu 

o hlubší zamyšlení se nad touto problematikou mohu konstatovat, že veřejnosti je public 
relations obou sledovaných sborů v podstatě „ukradená“, takže by se mohlo zdát, že oba 
sbory porovnávat lze. Proto se je porovnat pokusíme. Lidé jen ve sdělovacích prostředcích 
zaregistrují, že hasiči někoho zachránili nebo že policisté někoho dopadli. Většinou veřejnost 
zbystří, když se jedná o financování těchto organizací. A protože jsou v hloubi lidé (zvláště 
pak český člověk) závistiví a nepřející, tak nepřejí nikomu nic. Chtěli by nejraději prostředky 
vydané na oba bezpečnostní sbory státem přerozdělovat dle vlastního uvážení. Každý ze 
sborů je vnímán veřejností rozlišně jen z hlediska represe, proto jsou hasiči obecně daleko 
oblíbenější, jinak se ale veřejnost domnívá, že finance na činnost hasičů jsou vynaloženy 
daleko účelověji než na činnost policie. Prostě a jednoduše, lidé raději zaplatí hasiče než 
policisty a to hlavně proto, že případnou pomoc hasičů si dokážou představit, mají pocit, že 
policie jim nemá jak pomoci. 

 
Věřím, že se mi podařilo zpracovat zadanou a mnou vybranou tématiku vhodnou, 

záživnou a nejednotvárnou formou, že podám čtenáři ucelený a srozumitelný pohled na věc. 
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1.  PUBLIC RELATIONS 
   
1.1   Public relations – pojem  

 
Public relations1 (dále jen PR) – styk s veřejností, práce s veřejností, sympatie 

veřejnosti, objektivní propagace – to je jen několik překladů, ale existuje více než 500 
různých definicí Public Relations. Mezi odborníky je nejrozšířenější: 

"PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat 
vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností." Tato definice byla 
přijata v roce 1978 Institutem Public Relations (IPR).  

Taktéž v roce 1978 byla více než 30 národními a regionálními asociacemi PR na 
Světovém shromáždění přijata asociací PR "Mexická deklarace (Mexican Statement)": "PR 
v praxi jsou umění a sociální věda analyzující trendy a jejich dopady a také poradenské 
služby managementu firem při provádění naplánovaných programů a aktivit, které 
poslouží jak zájmům organizace, tak zájmu veřejnosti." 

Jiné odborné definice zahrnují: "PR jsou funkce řízení, která identifikuje, buduje 
a udržuje vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti, na 
kterých závisí její úspěch, nebo neúspěch." 

"PR jsou funkce řízení, která hodnotí postoje veřejnosti a sjednocuje politiku či 
postupy jednotlivce nebo organizace s veřejným zájmem. Připravuje a realizuje program 
činností, jež vedou k tomu, aby veřejnost tyto kroky pochopila a přijala." 

Public relations jsou sociálně-komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace 
působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy 
a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Public relations organizace 
se také uplatňují jako nástroj jejího managementu2. Public relations jsou zejména v dnešní 
době trvale aktuálním tématem. Vývoj společnosti v západní civilizaci a také ve 
středoevropských poměrech přináší změny, při nichž veřejnost hraje klíčovou roli, neboť 
stále více záleží na tom, jak dalece je ochotna přijímat aktuální myšlenky, tržní produkty 
a společenské trendy. 

Civilizace třetího tisíciletí se začíná vyvíjet do zcela nových poloh, v nichž rozhodují 
postoje veřejnosti a její mínění. Své představy o budoucnosti musí společenské, politické 
a hospodářské elity prosazovat daleko intenzivněji – přikazovat veřejnosti a manipulovat s ní 
již není tak snadné. Je nutné získávat její souhlas, dosáhnout příznivého přijetí idejí 
a produktů, tedy v mnoha aspektech sbližovat postoje lidí. To si však vyžaduje optimální 
oboustrannou komunikaci mezi organizacemi a veřejností, nutnost pracovat s ní a vytvářet 
k ní dobré vztahy. To také tvoří podstatu a smysl public relations – komunikační činnosti 
utvářející vztahy s veřejností.3 

 

                                            
1
 Apra pro profesionály [online]. Co je PR? Poslední revize neuvedena. [cit. 10. 10. 2016]. 

http://www.apra.cz/cs/pro_pr_ profesionaly/co_je_pr.html 
2
 SVOBODA, Václav, Public relations – moderně a účinně. 2. vyd., Praha: Grada Publishing a. s., 2009, s. 17. ISBN 

80-247-2866-4. 
3
 SVOBODA, Václav, Public relations – moderně a účinně. 2. vyd., Praha: Grada Publishing a. s., 2009, s. 14. ISBN 

80-247-2866-4. 
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1.2 Další formy public relations 
 
Navzdory debatě o funkcích a vztazích PR a marketingu existuje několik rozlišných 

typů PR, které mají přesněji definované úkoly a nejsou přímo propojeny nebo nesouvisejí 
s marketingovým procesem. 

 
Firemní (korporátní) public relations 
 
Tento pojem zahrnuje komplexní prezentaci firem a organizací, spíše než PR 

podporující charakteristické vlastnosti produktů a poskytovaných služeb. Firemní PR jsou 
velmi všeobecně popsány a mohou zahrnovat širokou škálu aktivit v rámci rozvoje 
a udržování celkového pozitivního image organizace nebo při překonávání potenciálních či 
aktuálních negativních vlivů na pověst organizace. Firemní PR jsou často dále děleny podle 
specializace: například na finanční PR, komunikaci se zaměstnanci, charitu, politické a vládní 
veřejné vztahy či sponzorství. Velké organizace chtějí mít vlastní zaměstnance na PR a na 
specifické činnosti zaměstnávají různé specializované agentury. Jiné firmy mohou na 
specifické projekty používat externí konzultanty. 

 
Finanční public relations 
 
To je specializace zahrnující dobré pracovní znalosti ve finančních centrech (např. 

londýnské City), praxi ve finančních institutech, znalosti burzovních pravidel, organizaci 
valných hromad, taktiky kapitálových převzetí a spojení, pohyb kurzu akcií apod. 

 
Komunikace se zaměstnanci 
 
Dobré vztahy mezi organizací a jejími zaměstnanci jsou základem úspěchu. 

Komunikace, včetně prostředků, jako jsou zaměstnanecké noviny, firemní atmosféra či akce 
podporující „dobrý pocit“ zaměstnanců, často spadají pod hlavičku komunikace se 
zaměstnanci (nebo vnitřní komunikace) a zpravidla je řídí oddělení celofiremních záležitostí4. 

 
Veřejné záležitosti a lobbing 
 
Vztahy mezi organizací a politiky na národní či regionální úrovni, s místními orgány, 

s různými zájmovými či nátlakovými skupinami jsou důležité a často je zajišťují externí 
specialisté pod vedením in-house odborníků a oddělení pro celofiremní záležitosti. 

Odborník na public relations White definoval (1991) veřejné záležitosti jako „týkající 
se vztahů, které zahrnují rozvoj veřejné politiky, legislativy a regulace, ovlivňující organizaci, 
její zájmy a chod“. 

Lobbing je nyní vysoce organizovaná a rozsáhlá činnost používaná v mnoha oblastech 
moderního podnikání. Kotler definoval lobbing jako součást veřejných záležitostí (public 

                                            
4
 Apra pro profesionály [online]. Další formy PR. Poslední revize neuvedena. [cit. 10. 10. 2016]. 

http://www.apra.cz/cs/pro_pr_ profesionaly/dalsi_formy_pr.html 

http://www.apra.cz/cs/pro_pr_%20profesionaly/dalsi_formy_pr.html
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affairs): „Lobbing zahrnuje jednání se zákonodárci a vládními představiteli k podpoře či 
obraně před dopady legislativy a regulace5“. 

 
1.3   Public relations a veřejnost 

 
Termín public relations či vztahy s veřejností zatím není příliš rozšířený v obecném 

povědomí. Někteří ho možná slyšeli, ale nejsou si jisti jeho významem. Jiní ho spojují 
s propagandou a manipulací. PR je přitom více než sto let starý obor, který již téměř čtvrt 
století patří k etablovaným a profesionalizovaným oblastem u nás. Jen Asociace PR agentur 
(APRA) má v České republice dvacet členů6 a na trhu působí desítky dalších agentur s ročním 
obratem kolem miliardy korun. Své interní oddělení PR či komunikace má většina 
tuzemských či v České republice působících velkých firem. PR profesionálně vytváří i řada 
středních podniků, neziskových nebo kulturních organizací, nemocnic, policie, politických 
stran či jednotlivců, ať již jsou to politici nebo celebrity. PR tedy ve společnosti v České 
republice existuje a ovlivňuje všechny její složky. Protože však veřejnost neví, co to PR je, 
nevidí jej, a tudíž neví, na co se má dívat.  

Zatímco působení reklamy a marketingové komunikace česká společnost po roce 
1989 neustále reflektuje a podrobuje veřejné debatě, o PR se zatím příliš nemluví. Známí 
jsou pouze tiskoví mluvčí, mnozí proto PR spojují téměř výhradně s mediální komunikací.7 

PR i celá oblast komunikace se každým dnem rapidně vyvíjí a mění. V posledních 
letech se v České republice výrazně proměnili vlastníci mediálních domů, média se již 
nestávají jen příležitostí ke zbohatnutí, ale ke kumulaci vlivu (například Andrej Babiš 
a mediální skupina MAFRA).  

Jinak PR označuje soubor teorií, dovedností a profesí, který se utvářel v různých 
částech světa zhruba od konce 19. století a především pak v průběhu 20. století. Přestože 
jednotlivé postupy či praktiky PR existovaly již dříve, to, co skutečně iniciovalo vznik oblasti 
PR, bylo vytvoření nové profese či služby, která se stala oceňovanou a cíleně budovanou 
dovedností.8  

 

                                            
5
 Apra pro profesionály [online]. Další formy PR. Poslední revize neuvedena. [cit. 10. 10. 2016]. 

http://www.apra.cz/cs/pro_pr_ profesionaly/dalsi_formy_pr.html 
6
 Apra o Apra [online]. Členové Apra. Poslední revize neuvedena. [cit. 10. 10. 2016]. 

http://www.apra.cz/cs/o_apra/clenove_apra.html 
7
 HEJLOVÁ, Denisa, Public relations. 1. vyd., Praha: Grada Publishing a. s., 2015, s. 10. ISBN 80-247-5022-4. 

8
 HEJLOVÁ, Denisa, Public relations. 1. vyd., Praha: Grada Publishing a. s., 2015, s. 16. ISBN 80-247-5022-4. 

http://www.apra.cz/cs/pro_pr_%20profesionaly/dalsi_formy_pr.html
http://www.apra.cz/cs/o_apra/clenove_apra.html
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Ilustrace: Náborové plakáty Policie České republiky a hasičů (zahraniční přístup 
z Japonska).9 

 

   
 
Nejlépe zmapovaná je historie PR ve Spojených státech amerických, kam také mnozí 

historici a teoretici kladou počátky rozvoje oboru. Mezi první organizace, které začaly PR 
využívat strategicky, patřily např. prestižní americké univerzity, jako jsou Yale, Harvard nebo 
Columbia. Jedním z hlavních „otců zakladatelů“ PR byl Edward Bernays, jež poprvé načrtl 
historii PR jakožto oboru ve své knize Public Relations z roku 1952.  

Termíny propaganda (propagace) a PR se mnohdy zaměňují, největší rozdíl mezi nimi 
je v tom, že PR na rozdíl od propagandy, dosahuje svých cílů důvěryhodným způsobem 
a s ohledem na zájmy druhé strany10. Propaganda se užívá převážně ve válečných záměrech 
nebo pro účely šíření terorismu, dost často i pro politické přesvědčování lidí. 

 
1.4   Nejčastější setkání s public relations v současnosti 

 
V současnosti, tudíž v době ekonomického růstu v České republice, se nejčastěji 

setkáváme s PR firemním, kde v personální oblasti jde hlavně o nábor nových pracovních sil. 
Firmy mají problém sehnat kvalifikované pracovníky, tudíž v rámci náboru nabízejí 
i rekvalifikační kurzy a mnoho výhod, jako jsou: náborový příspěvek, finanční bonusy za 
přítomnost v zaměstnání a nemarodění, třinácté platy, obědy za zvýhodněné ceny, 
stravenky, doprava do zaměstnání zdarma – např. autobusové svozy, týden dovolené navíc, 
blízké levné ubytování apod.11 Je oslovováno i mnoho možných budoucích zaměstnanců ze 
zahraničí. 

                                            
9
 Policie České republiky pořádá nábor do svých řad. Statutární město Mladá Boleslav. 2016. [cit. 10. 3. 2017] 

http://www.mb-net.cz/policie-cr-porada-nabor-do-svych-rad/d-42483 

最近讓我熱血不已的三件事. 2008. [cit. 10. 3. 2017] http://tangblack.blogspot.cz/2008 _10_01_ archive.html 
10

 HEJLOVÁ, Denisa, Public relations. 1. vyd., Praha: Grada Publishing a. s., 2015, s. 20. ISBN 80-247-5022-4. 
11

 Adecco [online]. V Amazonu získáte. Poslední revize neuvedena. [cit. 9. 1. 2017]. http://www.hezkaprace.cz 

http://tangblack.blogspot.cz/
http://www.hezkaprace.cz/
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2. PUBLIC RELATIONS VE VEŘEJNÉM SEKTORU 

 
2.1  Public relations optikou Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru 

České republiky 
 

Výše zmíněné PR firem nabízejících práci veřejnosti se zaměřuje převážně na 
spokojenost zaměstnanců a té veřejnosti, která odebírá určité zboží a služby. U policistů 
a hasičů je to jinak, kdy rozdíly jsou v samotné činnosti policistů a hasičů oproti firmám, jež 
sice nabízejí veřejný zájem, ale jsou ochotny pro své přesvědčení a zisky třeba i lhát, např. 
kauza Volkswagen a emisní software. Policie České republiky (PČR) a Hasičský záchranný sbor 
České republiky (HZS ČR) jsou službami veřejnosti a jsou založeny na důvěře 
a podpoře obyvatel. Auto si člověk pro vlastní potřebu vybere, policii a hasiče ne. Oproti 
firmám jsou Policie České republiky s HZS ČR silně regulovány zákony této země, jež jsou  
i ve 21. století nepřehledné, složité, provázané a protichůdné zároveň. Přesto, hlavně pro 
základní orientaci, předkládám organizační schémata12 obou organizací, které spadají pod 
Ministerstvo vnitra České republiky.  

Hasičům i policistům je jasné, že nemohou brát média či samotné novináře jako 
nepřátele. Média jsou nejdůležitějším mezičlánkem ve vztahu k veřejnosti, a proto je 
extrémně důležité budovat a udržovat s nimi dobré vztahy. Cíle v těchto vztazích jsou 
následující: informovat, budovat příznivý postoj, tvořit pozitivní image jako základnu pro 
dobré jméno firmy a pro podporu novinek, které mají vazbu na marketing.13 Pro média je 
každá informace zboží a zboží se prodává na trhu. I z tohoto hlediska je potřeba, aby se 
policisté a hasiči na reportáže kde vystupují, dívali a uvědomili si, že jak již jednou něco 
řeknou, nemůže to být vráceno. 
 
2.2   Mantinely a možnosti public relations u Policie České republiky 

 
V současné době v rámci Policie České republiky neexistuje přesný návod ani závazný 

pokyn k aktivitám, označitelným jako PR a činnostem tiskových mluvčí. V této oblasti 
policisté zařazení na „PR“ tabulkách konají z vlastní iniciativy a rozumu, případně z nařízení 
jim nadřízených funkcionářů.  

V oblasti informování se tiskoví mluvčí dle por. Mgr. Bc. Veroniky Hyšplerové 
z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje řídí touto platnou legislativou: 

 

 PPP č. 53/2015, o pátrání, čl. 17 – zveřejnění pátrání v hromadných sdělovacích 
prostředcích; 

 ZPPP č. 258/2013, o činnosti na úseku menšin (členství); 

 ZPPP č. 49/2009, kterým se stanoví zásady poskytování informací Policií České 
republiky veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků; 

                                            
12

 Příloha č. 1, 2, 3. 
13

 DE PELSMACKER, Patrick a GEUENS, Maggie a VAN DEN BERGH, Joeri, Marketingová komunikace. 1. vyd., 
Praha: Grada Publishing a. s., 2003, s. 309. ISBN 80-247-0254-1. 
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 PPP č. 157/2008, o zajišťování svobodného přístupu k informacím v Policii České 
republiky, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím; 

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; 

 Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, §8a a §8b – poskytování informací o trestním 
řízení a osobách na něm zúčastněných. 

 
  PPP – Pokyn policejního prezidenta 
 ZPPP – Závazný pokyn policejního prezidenta 
 
2.3   Mantinely a možnosti public relations u hasičů 

 
Povinnost zabezpečovat preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na 

úseku požární ochrany podle stanoveného ministerstvem vnitra má hasičský záchranný sbor 
kraje na základě § 26 odst. 2 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů14. 

Provádění preventivně výchovné činnosti je velice rozsáhlý úkol, na kterém se podílejí 
příslušníci jednotlivých odborů a navzájem si pomáhají. Organizačně je tato činnost 
připojena k odboru prevence. 
  

Ilustrace: Ministr vnitra s oběma zástupci sledovaných bezpečnostních sborů při 
tiskové konferenci.15 
 

 

                                            
14

 VOJTA, Martin, Seminární práce: Hasičský záchranný sbor České republiky – Policie České republiky public 
relations – Preventivně výchovná činnost, Policejní akademie České republiky, Fakulta bezpečnostního 
managementu, Katedra krizového řízení, 2016, s. 4. 
15

 Zásah v Uherském Brodě prověří inspekce, Chovanec za policisty stojí [online]. Novinky.cz, 2015. 
[cit. 10. 3. 2017]. https://www.novinky.cz/domaci/362781-zasah-v-uherskem-brode-proveri-inspekce-
chovanec-za-policisty-stoji.html 
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V oblasti požární ochrany se Hasičský záchranný sbor České republiky nesoustředí jen 
na jedinou cílovou skupinu, ale snaží se svými akcemi postihnout plošně všechny skupiny. Jde 
o dny otevřených dveří na stanicích, ukázky techniky a činností hasičů při různých výročích, 
přednášky ve školách, semináře pro fyzické osoby i odbornou veřejnost, vydávání 
propagačních materiálů a využívání médií – tiskové zprávy, rozhlasové relace, televizní 
vstupy – to je podobné jako u Policie České republiky. 
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3. VNÍMÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK SPOLEČNOSTÍ 
 
3.1   Vnímání policisty a hasiče ve společnosti  

 
Hasiči nejvíce získávají vztahy s veřejností při samotných zásazích, a že jich není málo. 

Jak tedy u dopravních nehod, požárů, tak i různých technických událostí. Hasiči vždy 
pomáhají, jak tedy v odvětví tzv. represe, tak i v odvětví prevence a proto jsou oproti z velké 
části čistě represivní policie v České republice tak populární. 

Dle mého názoru společnost vnímá zaměstnání hasiče prestižněji nežli zaměstnání 
policisty. On i rozdíl mezi PR policie a hasičů je do jisté míry ovlivněn názorem veřejnosti na 
tyto složky státu. V současné době nemá cenu rozlišovat policii a hasiče v očích veřejnosti. To 
spíše můžeme vzít jako veřejný příslib do budoucna. Veřejnost sama dokáže rozlišit policistu 
od hasiče, ale už nerozlišuje policistu státního a městského či obecního.  

Když člověku řeknete, že se Policie České republiky může dělit na uniformovanou 
(např. služba dopravní, pořádkové nebo cizinecké policie) a neuniformovanou (SKPV – služba 
kriminální policie a vyšetřování), tak je mu to jedno, pro něj policajt jako policajt. Zrovna tak 
je člověku jedno, zda se setká s hasičem profesionálním či dobrovolným, drážním nebo 
podnikovým (Spolchemie Ústí nad Labem, Spolana Neratovice, Unipetrol Litvínov apod.), pro 
něj je důležité to, že se mu dostane pomoci.  

Ve většině případů, když se řekne policista, tak lidé vidí příslušníka v uniformě, jak je 
chytne v autě a chce jim dát pokutu za každou cenu. Častý případ je, když se jedná o výrazně 
mladšího policistu než je sám řidič, policista poučuje a už to v člověku vyvolává nelibý pocit. 
Oproti tomu, když se řekne hasič, tak lidé div nevidí hrdinu vynášejícího dítě z hořícího 
domu. Už v tom lze spatřovat z dlouhodobého hlediska výhodu v public relations ze strany 
hasičů. 

Výrazným faktem je to, že policii nepřidá ani historický vývoj před rokem 1989, kdy 
policie fungovala čistě jako totálně a totalitně represivní a zastrašující nástroj. Hasiči byli 
vždy „jen“ nápomocní lidem za každého režimu, nikdy neškodili. V mnoha lidech toto prostě 
přetrvává. Oblíbenost hasičů vede na plné čáře. Možná i proto, že činnost policie je spjatá 
s nepříjemnými zážitky, stačí, když někomu vykradou sklep, celý zážitek je negativní 
a policista má před sebou běh na dlouhou trať a práce není vidět. 
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Příklad mediální prezentace policisty: 
 
Opilý řidič vletěl s autem do rybníka: Život mu zachránil policista16 
 
Měl v sobě téměř dvě promile, přesto sedl za volant. Řidič (59) z Třeboňska za to ale 

mále zaplatil životem. Nezvládl řízení a sjel s autem do rybníka. Za záchranu vděčí policistům. 
K nehodě došlo v sobotu po jedenácté hodině večer nedaleko Chlumu u Třeboně. 

Devětapadesátiletý řidič Škody Octavia sjel se svým vozidlem do rybníka Vydýmač. Jeho 
karambolu si ale naštěstí všiml jiný řidič, který okamžitě přivolal záchranáře a hasiče. 
Uvědomil si také, že chvíli před tím viděl u silnice hlídkovat policisty, a vrátil se proto pro ně. 

„Při jejich příjezdu už viděli převrácené vozidlo na střeše a z vody koukající kola auta. 
Policista Vít K. neváhal, skočil do rybníka, auto obeplul a podařilo se mu otevřít dveře u řidiče, 
kterého následně za pomoci kolegy Lukáše M. a oznamovatele vytáhli na břeh," uvedla 
policejní mluvčí Lenka Krausová. Řidič byl v šoku a dechová zkouška prokázala, že 
pil. „Nadýchal bezmála dvě promile alkoholu v dechu. Řidiče převezli zdravotníci k dalšímu 
ošetření do nemocnice a hasiči následně vytáhli z vody vozidlo a odklidili následky dopravní 
nehody," dodala mluvčí. 
 

Oproti tomu když u člověka hoří, hasič přijede, uhasí (nebo třeba i neuhasí) 
a okamžitě je vidět výsledek jeho práce a přijíždí k člověku s tím, že mu viditelně pomůže. 
V tomto duchu se liší i příspěvky ve veřejných sdělovacích prostředcích. Zatímco policista se 
na hrdinství „nadře“, hasičovi stačí podržet miminko. Záměrně jsem vybral příspěvky 
z jednoho zdroje. 

 
Příklad mediální prezentace hasiče: 
 
Zachránili miminko před plameny! Hasiči z Havířova jsou za hrdiny17 

   
„Ochranářsky drží novorozence v náruči. Hasič z Havířova a jeho kolegové ho 

zachránili před plameny. V bytě jeho sousedů totiž vzplála koupelna po technické závadě. 
Naštěstí vše dobře dopadlo. 

„Dvě havířovské jednotky hasičů zasahovaly v pondělí 6. 6. 2016 odpoledne ve 
čtyřpatrovém zděném bytovém domě v Havířově-Městě, kde hořela koupelna po technické 
závadě na elektroinstalaci pračky. Hasiči se postarali jak o uhašení ohně, tak o miminko 
uživatelky jiného bytu. Vše dopadlo dobře,“ informoval mluvčí moravskoslezských hasičů Petr 
Kůdela. 
  „Uživatelka bytu v horním patře měla obavy o svůj byt a šla jej s hasiči zkontrolovat. 
Jeden z profesionálních hasičů (řidič-strojník) se proto ujal jejího miminka a vzorně jej konejšil 

                                            
16

 Opilý řidič vletěl s autem do rybníka: Život mu zachránil policista [online]. Blesk.cz, 2016.[cit. 3. 3. 2017]. 
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/395808/opily-ridic-vletel-s-autem-do-rybnika-zivot-mu-zachranil-
policista.html 
17

 Text článku i ilustrace. Zachránili miminko před plameny! Hasiči z Havířova jsou za hrdiny [online]. Blesk.cz, 
2016.[cit. 3. 3. 2017]. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/399377/zachranili-miminko-pred-plameny-
hasici-z-havirova-jsou-za-hrdiny.html 
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vsedě na obrubníku silnice, v bezpečném závětří hasičského auta,“ dodal. Z hasičů jsou tak 
nyní hrdinové. Muž, který drží v náručí miminko, je teď oblíbenec především žen, které snímek 
rozněžnil. Chlap s miminkem na fotce je zaručený »babolap« a dotyčný hasič se nyní může 
těšit na spoustu fanynek.“ 

 

 
   

Specifické je i téma investic: Pokud se například v televizních zprávách objeví shoty 
o tom, že nakoupili techniku za miliony. V tomto shotu si odůvodní útratu ve smyslu pomoci 
lidem a veřejnosti. Člověk vnímající tuto zprávu se cítí klidněji a nepovažuje veřejnou 
investici za ztrátu peněž, jež oni přeci platí ze svých daní. 

 
Ilustrace: Příklad technické investice ve vztahu k hasičství.18 
 

 

                                            
18

 Po silnici i po kolejích [online]. Požáry.cz – hasiči aktuálně. [cit. 27. 10. 2016]. 
http://www.pozary.cz/clanek/148770-po-silnici-i-po-kolejich-nove-technicke-renaulty-spravy-zeleznicni-
dopravni-cesty-umi-jezdit-jako-vlak/ 
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Také konkrétní využitelnost nákupu hned v shotu ukážou, k čemu technika bude 
sloužit a jaké má možnosti. Ve vysokém procentu na kameru hovoří konkrétní uživatel 
vozidla, zpravidla sám obyčejný hasič (blízký člověku), jež techniku osobně vyzkoušel a chválí 
ji a uvádí, že v konkrétních případech pomůže lidem a mnohonásobně zkrátí čekání na 
pomoc. (Jako příklad lze zmínit hasičské zásahové vozidlo, jež má možnost jet jak po silnici, 
tak po kolejích.19 V současnosti jsou v republice tato vozidla dvě, jedno v Ostravě, druhé 
v Libereckém kraji. Takto upravené vozidlo stojí okolo sedmi milionů korun českých.) 

Oproti tomu, pokud policie nakoupí techniku podobného ražení, za podobné peníze 
a k účelům dodržování veřejného pořádku, tak je mediální pokrytí odlišné. Nejčastěji 
z důvodu taktiky zákroku neuveřejní policie konkrétní použití techniky, pouze sdělí 
veřejnosti, že tento nákup proběhl pro plnění úkolů policie a člověk hned pojme podezření 
a napadají ho různé představy, že jeho daně budou použity k tomu, aby policie rozháněla 
demonstranty vodním dělem a případně do masy lidí najížděla nákladním a zásahovým 
vozem. Bohužel díky neprozrazení taktiky jsou tyto zprávy vnímány veřejností spíše 
negativně. Člověk má pocit, že mu není sdělováno vše. 

Příklad mediální prezentace investic v rámci Policie České republiky je včetně 
nadpisu pojat značně tendenčně a vymezuje se vůči policistům negativisticky. Bezmála 
podsouvá, že se jedná o zneužití Fondu zábrany škod pro něco, k čemu nebyl údajně 
původně určen (a i proto je povinné ručení řidičů dražší). 

 
Policie převzala tajná auta nakoupená z vašeho povinného ručení20 
 
Policie České republiky převzala novou techniku, kterou si pořídila za peníze vybrané 

z dražšího povinného ručení. Tentokrát jde o padesátku nových Octavií a tři Superby 
s pohonem všech kol, automatickou převodovkou a výkonem minimálně 132 kW, ovšem bez 
viditelného policejního označení. 

Cena jedné takové policejní Octavie s novým typem záznamového zařízení je asi 1 300 
000 korun. Prakticky jediným jasným rozpoznávacím znakem nových tajných Octavií je větší 
střešní anténa. Typicky ale mají i silně zatmavené zadní okno, v čelním skle je možné spatřit 
centrálně umístěnou kameru radaru Ramer 10C. 

Fond zábrany škod byl původně zřízen především za účelem modernizace 
nebezpečných úseků silnic a například hasičské techniky. Aspoň tak bylo jeho zřízení 
obhajováno. Každý motorista povinně odvádí ze svého povinného ručení 3 % právě do tohoto 
fondu.“ 

                                            
19

 Po silnici i po kolejích [online]. Požáry.cz – hasiči aktuálně. [cit. 27. 10. 2016]. 
http://www.pozary.cz/clanek/148770-po-silnici-i-po-kolejich-nove-technicke-renaulty-spravy-zeleznicni-
dopravni-cesty-umi-jezdit-jako-vlak/ 
20

 Text i ilustrace. ŽÁK, Dalibor. Policie převzala tajná auta nakoupená z vašeho povinného ručení. Autorevue.cz 
[online]. 2015. [cit. 27. 2. 2017]. http://www.autorevue.cz/ policie-prevzala-tajna-auta-nakoupena-z-vaseho-
povinneho-ruceni 

http://www.autorevue.cz/
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Příklad mediální prezentace investic v rámci Hasičského záchranného sboru České 

republiky: 
 
„Nové a modernější vybavení na řešení mimořádných událostí a živelních pohrom mají 

od konce února k dispozici jihočeští profesionální hasiči. Hasičský záchranný sbor (HZS) České 
republiky a Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti pořídily celkem 106 kusů 
požární výjezdové techniky za stovky milionů korun. 

Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné 
a likvidační práce při živelních pohromách přispěla Evropská unie částkou 519 milionů korun. 
„Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje z tohoto programu získal osm kusů výjezdové 
techniky, a to tři cisterny CAS 20, které byly umístěny na stanice v Týně nad Vltavou, Dačicích 
a Blatné. Dále dvě cisterny CAS 30, dislokované na stanicích ve Strakonicích a Písku, 
a v neposlední řadě pak velitelský automobil pro České Budějovice, technický automobil do 
Strakonic a výškovou techniku, která bude sloužit v Prachaticích."21 

Ač se jedná u obou sledovaných sborů o informaci vzhledem k nákupu techniky za 
nemalé peníze, tak tady hasiči zvítězili na plné čáře z pohledu prezentace a to jen vhodnějším 
výběrem slov. Veřejnosti nákup podali jako zvýšení akceschopnosti, kdežto pro policii zpráva 
podobného ražení vyzněla jako zneužití Fondu zábrany škod. Technika hasičů, zde 
prezentována jako zemní stroje, a technika policistů, určená k „šikanování řidičů“.22 

                                            
21

 KROUPA, Pavel. Hasiči nakoupili novou techniku k řešení mimořádných událostí. Ceskobudejovickydenik.cz 
[online]. 2014. [cit. 27. 2. 2017]. http://ceskobudejovicky.denik.cz/pozary/hasici-nakoupili-novou-techniku-k-
reseni-mimoradnych-udalosti-20140316.html 
22

 ŽÁK, Dalibor. Policie převzala tajná auta nakoupená z vašeho povinného ručení. Autorevue.cz [online]. 2015. 
[cit. 27. 2. 2017]. http://www.autorevue.cz/policie-prevzala-tajna-auta-nakoupena-z-vaseho-povinneho-ruceni 
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Ilustrace: „Hasičská“ prezentace ve vztahu k Fondu zábrany škod.23 
 

 
  
Názor veřejnosti k Fondu zábrany škod v návaznosti na předchozí stránky nejlépe 

vystihuje aktuální článek ze serveru auto.cz ze dne 26. února 2017 od Petra Slováčka. Zde 
vystihuje jak náladu veřejnosti, tak postoj komise k získaným finančním prostředkům. Na 
tomto systému se mediálně a hlavně finančně přiživuje Policie České republiky na úkor 
hasičů v tom smyslu, že lidé si tento fond spojují hlavně s činností hasičů, protože původní 
odůvodnění vzniku tohoto fondu bylo spojeno s výmluvami pojišťoven pro zdražení 
povinného ručení a věc byla prezentována tak, že se podraží hlavně kvůli výjezdům hasičů. 

 
Projekty z Fondu zábrany škod: Kam jdou naše peníze z povinného ručení?24 
 
„Fond zábrany škod rozdělil loni přes 600 milionů korun na projekty, které mají 

pomoci bezpečnosti a zabraňovat vzniku dalších karambolů. Kam peníze putovaly? A jsou 
veřejné, nebo ne? 

Když jsme před čtvrt rokem psali o přerozdělování peněz z Fondu zábrany škod, 
reakce na sebe nedaly dlouho čekat. Řadu čtenářů také zajímalo, proč o povinném 
tříprocentním odvodu peněz vybraných z povinného ručení od roku 2014 rozhodují stejní 
lidé, kteří je pak inkasují. A také se vám nelíbilo, aby za ně policie nakupovala měřiče 
rychlosti. 

Na druhé straně se ozvali i dotčení dobrovolní hasiči, kteří nám dokazovali, jak často  
u nehod zasahují a proč potřebují pořádnou techniku. Hasiči totiž dostávají z odvedených 
peněz vybraných od pojišťoven za povinné ručení 60 % (z toho aspoň 20 % získávají sbory 
dobrovolných hasičů), naposledy za ně v listopadu nakoupili pětadvacet cisteren za 174 mili-
onů korun. 

 

                                            
23

 Předávání techniky z operačních programů pokračuje, hasiči slavnostně převzali nakladače Bobcat [online]. 
Požáry.cz. 2012. [cit. 27. 2. 2017].  
http://www.pozary.cz/clanek/60908-video-predavani-techniky-z-operacnich-programu-pokracuje-hasici-
slavnostne-prevzali-nakladace-bobcat/ a http://hkk.pozary.cz/technika/?page=2 
24

 SLOVÁČEK, Petr. Kam jdou naše peníze z povinného ručení? Auto.cz [online]. 2017. [cit. 27. 2. 2017]. 
https://www.auto.cz/projekty-z-fondu-zabrany-skod-kam-jdou-nase-penize-z-povinneho-ruceni-103802 

http://www.pozary.cz/clanek/60908-video-predavani-techniky-z-operacnich-programu-pokracuje-hasici-slavnostne-prevzali-nakladace-bobcat/
http://www.pozary.cz/clanek/60908-video-predavani-techniky-z-operacnich-programu-pokracuje-hasici-slavnostne-prevzali-nakladace-bobcat/
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Veřejnosti nepatří 
 
Před třemi týdny rozproudila diskusi zpravodajská reportáž TV Prima, která kromě 

jiného vyslovila otázku, zda fond hospodaří s penězi veřejnými, nebo nikoliv. S tím totiž 
souvisejí požadavky na jejich kontrolu. „Finanční prostředky jsou poskytnuté pojišťovnami. 
Nejedná se tedy o veřejné prostředky, jak s oblibou redaktor uvádí,“ ohradila se jednomyslně 
devítičlenná komise fondu v prohlášení, které vydala v reakci na reportáž. Proti televizi 
připravuje právní kroky. 

Nejhlasitějším kritikem fondu je šéf Ústředního automotoklubu České republiky a také 
právník Oldřich Vaníček, který prohlášení komise rozporuje. „Povinně odváděná tři procenta 
ve fondu již nejsou prostředky pojišťoven, ale jsou spravované fondem účelově pro plnění 
veřejného zájmu,“ myslí si s tím, že to z nich dělá veřejné peníze. Máme k dispozici právní 
rozbor, který připouští, že se o ně sice pojmově přímo nejedná, ale mají jednoznačně veřejný 
charakter. A pokud by pojišťovny odváděly peníze státu napřímo, jako s tím počítal původní 
návrh v roce 2012, nebylo by o tom vůbec sporu. 

 
Ilustrace: Infografika, týkající se Fondu zábrany škod a příklad „nálepky“ poukazující 

na jeho využívání.25 
 

  
 
Nad debatou se podivuje například poslanec Martin Kolovratník (ANO), který 

v reportáži vystihl jádro pudla. „Stejní lidé rozhodují o tom, kam půjdou peníze, a zároveň 
jsou příjemci těch peněz,“ uvádí. A nejde jen o 10 % volných prostředků, ale i dalších 15 % 
cílených na prevenci. 

Jenže komise se brání, že si najala odborného garanta, k jehož názoru přihlíží. 
A o samotném čerpání pak rozhodují Ministerstva vnitra, dopravy a Česká kancelář 
pojistitelů: „Finanční prostředky z Fondu jsou vynakládány účelně a efektivně přímo pro 
zábranu škod, které vznikají provozem vozidel.“ 

                                            
25

 SLOVÁČEK, Petr. Kam jdou naše peníze z povinného ručení? Auto.cz [online]. 2017. [cit. 27. 2. 2017]. 
https://www.auto.cz/projekty-z-fondu-zabrany-skod-kam-jdou-nase-penize-z-povinneho-ruceni-103802 
Sbor dobrovolných hasičů Senice na Hané. 2016. [cit. 10. 3. 2017].  
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/olomoucky-kraj.html 
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Chystá se další 
 
V rámci balíku novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, kterou podepsal minulé úterý Miloš Zeman, se mění také zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla. Přikazuje komisi předkládat roční výroční zprávu o své 
činnosti a o toku peněz. Reaguje tím na kritiku fondu, že o jeho činnosti není mnoho 
informací. Komise si to pochopitelně nemyslí. Další iniciativa politiků v nás ale vyvolává 
obavy – konkrétně poslanecký návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem motorového vozidla, který vrací do hry poplatek za každý den bez 
uzavřeného povinného ručení, jenž byl zrušen k 15. lednu 2015. Příspěvek má jít do fondu 
spravovaného opět Českou kanceláří pojistitelů, z něhož se mají hradit škody za nepojištěné 
viníky. Potíž je totiž v tom, že se České kanceláři pojistitelů vrací z uhrazených prostředků 
sotva třetina. 

Záměr je to chvályhodný, jenže si vzpomínáme na kauzy, kdy kvůli zmatkům  
v registru byly příspěvky vymáhány i po lidech, kteří už vozidla dávno nevlastnili. Soud 
prohrávali i někdejší majitelé aut a motorek, co nic neudělali, ale promeškali šanci se 
bránit. Snad se ty časy nevrátí. 

 
Kdo v komisi rozhoduje: 

 

 2 zástupci Hasičského záchranného sboru České republiky – genmjr. Ing. Drahoslav 
Ryba; brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc; 

 1 zástupce Policie České republiky – plk. Ing. Tomáš Lerch; 

 1 zástupce Ministerstva vnitra České republiky – Mgr. Jiří Zmatlík; 

 1 zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky – Mgr. Radim Bureš; 

 1 zástupce Ministerstva dopravy České republiky – Ing. Martin Farář; 

 3 zástupci České kanceláře pojistitelů – RNDr. Jakub Strnad; Ph.D., Ing. Martin Diviš; 
MBA, Ing. Martin Žáček, CSc. 
 
Na co se smějí peníze použít 
 
Pořízení techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek 

Integrovaného záchranného systému a ostatních složek Integrovaného záchranného systému 
poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu 
vozidel. 

Úprava technologií a provoz operačních a informačních středisek hasičského 
Záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům. 

Realizace projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených 
vládou, nebo realizace programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel. 

Co se například z fondu platilo26 – Nákup policejních motocyklů (příspěvek 33 miliónů 
korun českých). 

 

                                            
26

 Příloha č. 4. 
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Ilustrace: Policejní prezident ve společnosti motocyklů pořízených z Fondu zábrany 
škod.27 

 

 
 
Policie loni dostala z Fondu zábrany škod třiatřicet milionů korun na pořízení 

135 motocyklů. V polovině prosince už převzali v Brně šestasedmdesát nových motorek, 
zbývajících 59 mají dostat 15. dubna. V zakázce za celkových 60 milionů korun jde o hodně 
– však je jedna z největších ve střední Evropě: policisté dostanou 90 lehčích strojů BMW 
F800GT a 45 těžkých křižníků BMW R1200RT, které se už osvědčily v okolních zemích. Na 
rozdíl od předchozího tendru tak nevyhrála Yamaha, která vybavovala policii stroji FZ6SA 
a FJR1300A. „Účelem navýšení počtu služebních motocyklů v dohledu nad silničním provozem 
je zviditelnění služby dopravní policie na všech typech komunikací. Slabší verze BMW budou 
určené primárně pro okresní dopravní inspektoráty, silnější pro krajská družstva nebo 
policejní prezidium. Poslouží mimo jiné při přepravě nadměrných materiálů u kolon nebo 
konvojů,“ uvedl při předání policejní prezident Tomáš Tuhý. Otázkou zůstává, jestli mají řidiči 
z povinného ručení hradit motorky pro dopravu konvojů. Zajímavostí je, že na rozdíl od 
předchozích strojů neobsahují bavoráky radary, ale uvažuje se o dovybavení. Policie už 
z fondu nakoupila třeba 85 neoznačených Octavií pro skrytý dohled a třicítku laserových 
měřičů rychlosti. 

Médii rovněž proběhla reportáž28, popisující situaci, kdy policejní technici dostali nová 
vozidla, rovnou prostorově a technicky vybavená ke službě, vlastně se dá říci, že si vozí 
malou laboratoř s sebou. Ovšem v reportáži celá věc vyzněla tak, že policistovi se ulehčila 
práce. Tuto myšlenku podpořil i samotný policista v tom, že snad po vzoru hasičů dostal 
možnost se na kameru vyjádřit a pronesl větu, že on sám nemusí nosit těžké kufry. V tomto 
má zkostnatělá policie oproti moderním hasičům zajisté obrovské rezervy, protože pro 
veřejnost by přece bylo praktičtější říci, že nové vozy jsou vybaveny tak, aby policisté mohli 

                                            
27

 MATYÁŠ, Zdeněk. Policisté fasovali nové BMW motorky:Piráti silnic by se měli mít na pozoru. Blesk.cz 
[online]. 2016. [cit. 27. 2. 2017]. http://www.blesk.cz/galerie/regiony-brno-brno-zpravy/597131/policiste-
fasovali-nove-bmw-motorky-pirati-silnic-by-se-meli-mit-na-pozoru? foto=1 
28

 Policejní technici mají nová vozidla [online]. Policejní prezidium České republiky. [cit. 10. 11. 2015]. 
http://www.policie.cz/clanek/policejni-technici-maji-nova-vozidla.aspx 

http://www.blesk.cz/galerie/regiony-brno-brno-zpravy/597131/policiste-fasovali-nove-bmw-motorky-pirati-silnic-by-se-meli-mit-na-pozoru
http://www.blesk.cz/galerie/regiony-brno-brno-zpravy/597131/policiste-fasovali-nove-bmw-motorky-pirati-silnic-by-se-meli-mit-na-pozoru
http://www.policie.cz/clanek/policejni-technici-maji-nova-vozidla.aspx
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plnit úkoly rychleji a efektivněji pro obyvatelstvo. Vyznělo by to lépe, nelhalo by se a k tomu 
by veřejnost neměla pocit, že nákup vozidel policejním technikům ulevil jen jednomu 
policistovi a že takové nakládání s veřejnými prostředky je vlastně mrhání. Přitom by pouze 
stačilo zvolit vhodnější slova. 

 
3.2 Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor České republiky – preventivní  

činnost ve vztahu k veřejnosti 
 

Fakt, že do škol a školek chodí jak policisté, tak hasiči v rámci různých preventivních 
seminářů a přednášek, to už dnes ví snad každý. V rámci srovnání obou složek by se nemělo 
jednat o jakési soupeření mezi hasiči a policisty v oblíbenosti nebo v lepším pohledu na věc. 
V celkovém kontextu jde o to, aby děti byly poučeny o možnosti různých nebezpečí, 
číhajících na ně v životě. Proto kolikrát hasiči s policisty pořádají i společné přednášky 
a případně i akce v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS).  

 
A/ Policie České republiky pro veřejnost obecně 
 
Projekty a preventivní informace Policie České republiky vznikají v návaznosti na 

nastalou situaci, snaží se sice o prevenci, ale o prevenci věcí, které již nastaly a které 
překračují určitou hranici. Zamezují spíše v pokračování trestné činnosti na osobách. Jedná 
se o to, že např. podvodníci jsou případ od případu vynalézavější a objevují stále nové 
metody, jak se vnutit lidem do bytu. Cílem projektů je to, aby se tyto situace již neopakovaly. 

Preventivní informace jsou základními radami vzhledem k dětem a mládeži, 
seniorům, bezpečí v dopravě, domácímu násilí, majetkové kriminalitě, informační kriminalitě 
apod. Projekty jsou buďto dlouhodobého a celorepublikového významu (Zebra se za tebe 
nerozhlédne, Senioři sobě, Ajaxův zápisník, Tísňová linka pro neslyšící, Spolupráce mezi 
Českomoravským fotbalovým svazem a Policií České republiky) nebo řekněme ročními 
projekty (tyto projekty, pokud jsou úspěšné, mohou se i periodicky opakovat až po dobu 
několika let). 
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Příklady ročních projektů:29 
 
Projekt pro rok:  

 

 2010 – Nevíte, kdo Vám volá? Zavěste. + Bezpečný internet.cz + Neviditelný svět 
v pohybu (děti se snaží chápat nevidomé lidi pomocí smyslových her – např. se dětem 
zavážou oči a ony si mají uvědomit těžkou situaci nevidomých, viz ilustrace)  
 

 
 

 2011 – Rok zabezpečení vozidel + Bezpečná domácnost 

 2014 – Obezřetnost se vyplatí (proti kapesních krádežím) 

 2015 – Prevencí k bezpečí (preventivní videospoty) 

 2016 – Buď v bezpečí (viz ilustrace) – problematika kyberšikany + Zkus to říct 
– problematika domácího násilí 
 

 

                                            
29

 Akce a projekty [online]. Policie České republiky, 2017. [cit. 11. 11. 2016]. 
http://www.policie.cz/ clanek/akce-a-projekty-655004.aspx 

http://www.policie.cz/
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B/ Hasičský záchranný sbor České republiky – Výchova a vzdělávání obyvatelstva30 
 
Informace a materiály pro:  
 
a/ Veřejnost  
 
Příručky, letáky a materiály – např. videoklipy "Hasiči varují" – tak se jmenují krátké 

animované filmy, které zábavnou formou poučují o nebezpečí požárů v domácnostech nebo 
Štěstí přeje připraveným – výukové krátké filmy obsahující rady a doporučení. 

Soutěže – např. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky vyhlašuje 8. ročník projektu Dávají za nás ruku do ohně pod záštitou 
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslava 
Ryby v podobě komiksové soutěže na historické téma (viz. ilustrace). 
 

 
 
Projekty – Hasík.cz31, Bezpečnostní internetový portál Záchranný kruh, Vaše cesty 

k bezpečí aneb chytré blondýnky Vám radí. 
 
b/ Učitele 
 
Podklady a učebnice, podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik 

a mimořádných událostí v základních školách, pomůcky pro mateřské, základní a střední 
školy, nejčastější otázky k ochraně obyvatelstva a požární ochraně. 
 

                                            
30

 Výchova a vzdělávání obyvatelstva [online]. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 2017. [cit. 11. 11. 2016]. http://www.hzscr.cz/clanek/informace-a-materialy-pro.aspx 
31

 Hasík, preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel [online]. Citadela Bruntál, 
2017. [cit. 25. 1. 2017]. http://www.hasik.cz 

http://www.hzscr.cz/clanek/letaky-a-prirucky.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-zpravodajstvi-2016-kveten-soutez-o-nejhezci-hasicsky-komiks-uzaverka-prodlouzena-do-31-cervence-2016.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/podklady-a-ucebnice.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.hzscr.cz/clanek/podklady-a-ucebnice.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.hzscr.cz/clanek/podklady-a-ucebnice.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
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c/ Odborníky a vysoké školy:32 
 

 Vzdělávání v krizovém řízení. 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. 

 Podpora vzdělávání na pedagogických fakultách. 

 Konference a semináře. 

 Zprávy o činnosti (např. Zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru České 
republiky na úseku preventivně výchovné činnosti za rok 2015). 
 
d/ Inspirace a následování 
 
Rubrika obsahuje výčet činností, které Hasičského záchranného sboru České 

republiky realizuje v oblasti výchovy a vzdělávání obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor 
České republiky vyvíjí řadu aktivit, které svým zaměřením přímo působí na obyvatelstvo 
nebo podporují jeho přípravu. Jedná se především o podporu výuky předmětné 
problematiky na všech typech škol, tvorbu vzdělávacích projektů a další činnosti zaměřené 
na přípravu obyvatelstva jak na centrální, tak na regionální (místní) úrovni. 

Výchova a vzdělávání se mění v závislosti na potřebách společnosti, kdy reaguje nejen 
na možná rizika, ale také na legislativu, změny v technologickém pokroku a na potřeby stále 
se měnící společnosti. 

 
1.5   Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor České republiky ve vztahu 

  k seniorům 
 

A/ Policie České republiky pro seniory  
 

Projekt Senioři sobě33 
 
Projekt zaměřený nejen na seniory, spadá do dlouhodobých projektů celorepub-

likového významu. 
Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejména v souvislosti 

s majetkovou trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotním handicapem, lidé důvěřiví, lidé 
žijící osamoceně a slabé ženy se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří se pod 
různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich obydlí. 
Podvodem nebo krádeží je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy se setkáváme 
i s fyzickým napadením. 

Formou informačních letáků, informací v regionálních i celostátních médiích, besed 
a přednášek jsou senioři a další "ohrožené" osoby na tato nebezpečí upozorňováni, bohužel 
trestných činů páchaných na nich neubývá. 

                                            
32

 Výchova a vzdělávání obyvatelstva [online]. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, 2017. [cit. 11. 11. 2016]. 
http://www.hzscr.cz/clanek/pro-odborniky-a-vysoke-skoly.aspx 
33

 Senioři sobě [online]. Policie České republiky, 2017. [cit. 25. 1. 2017]. 
http://www.policie.cz/ clanek/seniori-sobe-627170.aspx 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michal Jakl, „Hasičské“ a „policejní“ public relations v České republice ve srovnání (2017_B_04) 

 

   
25 

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

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

Projekt "Senioři sobě" je postaven na těchto principech: 
 
a/ aktivní spolupráce samotných seniorů a dalších aktivních občanů s představiteli 

obcí, měst a Policie České republiky. 
b/ speciální policejní proškolení na tzv. "kurýra prevence", který po absolvování 

policejního zaškolení oslovuje známé z okruhu seniorů a dalších "ohrožených" osob (osoby 
důvěřivé, se zdravotním handicapem, osamocené) ve svém okolí. 

c/ dobrovolnost a aktivita seniorů ochránit sami sebe, svoje blízké nebo známé. 
 
Projekt je realizován ve třech fázích: 

 

 1/ dvouhodinový seminář – získání informací a převzetí materiálů; 

 2/ realizace v terénu – distribuce materiálů a vyplňování anket; 

 3/ odevzdání a vyhodnocení anket, slavnostní poděkování "kurýrům prevence". 
 
"Kurýři prevence" jsou pro svoji činnost vybaveni taškou s preventivně informačními 

materiály, které jim slouží k prezentaci rad a návodů. Některé materiály jsou určeny přímo 
pro oslovené občany. Taška "kurýra prevence" obsahuje: 

 

 Brožuru "(Ne)bezpečný věk" – doporučení seniorům; 

 Samolepku "Neotvírej každému" (viz. ilustrace) – slouží k nalepení na vchodové 
dveře; 

 

 
 

 DVD "(Ne)bezpečný věk" – 8 příběhů (ve spolupráci a za finanční podpory odboru 
prevence kriminality Ministerstva vnitra) – rizikových situací pro seniory (k využití 
zejména pro seniorská centra a další organizace);  

 Reflexní samolepky – slouží k nalepení na kolo, hole, svrchní vrstvy oděvu, tašky, 
dveře aut a jiná místa; 

 Anketa – její vyplnění slouží Policii České republiky k získání důležitých informací pro 
správné zaměření preventivních aktivit, mapování rizikových faktorů a nastavení 
správných opatření. 
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B/ Hasičský záchranný sbor České republiky pro seniory34 
 

Nejvíce zranitelnou skupinu při požárech v domácnostech představují senioři (tři 
úmrtí ze čtyř). I při jiných typech mimořádných událostí bývají senioři, s ohledem na mnohdy 
sníženou pohyblivost či pomalejší vyhodnocovací schopnosti, velice zranitelní. Na druhou 
stranu, díky svým životním zkušenostem a ochotou zabývat se svým okolím, mohou být 
velkým přínosem pro zúčastněné i záchranáře. V souladu s myšlenkou vytvářet 
tzv. bezpečnou společnost bylo rozhodnuto více se věnovat i této skupině obyvatelstva. 
Systematičtější přístup k nim nastal u Hasičského záchranného sboru České republiky 
zejména od roku 2010, kdy od té doby se řada hasičských záchranných sborů krajů začala 
intenzivněji věnovat v rámci přípravy a vzdělávání specifických skupin obyvatelstva, 
právě seniorům. Jejich příprava probíhala zejména formou přednášek a besed 
prostřednictvím „senior akademií“, univerzit třetího věku a spoluprací s občanskými 
sdruženími seniorů, kdy poptávka ze strany těchto skupin často zdaleka převyšuje nabídku. 
Například v roce 2013 proběhlo 101 aktivit, kterých se zúčastnilo více jak 4 000 osob, což je 
o 200 osob více, než v roce 2012. Na sklonku roku 2013 připravila Asociace Záchranný 
kruh týdenní kalendář pro seniory na rok 2014, který seznamuje seniory s otázkami 
bezpečnosti, úzce se vztahujícími k této cílové skupině (správné chování v případě vzniku 
požáru, jak se chovat v případě mimořádné události, ochrana před podvodníky apod.). 
Odbornou gesci za zpracování témat týkajících se problematiky mimořádných událostí mělo 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
ve spolupráci s vybranými hasičskými záchrannými sborů krajů.  

Na celostátní úrovni byla na podzim roku 2013 zahájena spolupráce s Nadací Charty 
77, v rámci projektu „SENSEN – Senzační senioři“. Spolupráce v první fázi zahrnuje pravidelné 
publikování preventivně výchovných článků z oblasti „Ochrany člověka za běžných rizik 
a mimořádných událostí“. Každý měsíc je na stránkách www.SENSEN.cz zveřejňován nový 
článek. Ediční plán je připraven a uvedená aktivita je i jednou z priorit preventivně výchovné 
činnosti do dalších let. 

                                            
34

 Činnosti pro seniory [online]. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 2017. [cit. 11. 11. 2016]. http://www.hzscr.cz/clanek/cinnosti-pro-seniory.aspx  

http://www.hzscr.cz/clanek/cinnosti-pro-seniory.aspx
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4.    ORGANIZAČNÍ ASPEKTY TÉMATU 
 
4.1   Organizační nastavení komunikace s veřejností 
 

Obě sledované organizace mají pro komunikaci s veřejností určené svoje zástupce. Na 
místě zásahů to je většinou za hasiče velitel zásahu, čili odpovědný pracovník, který by 
o nastalé situaci měl vědět nejvíce. U hasičů se většinou jedná jen o popsání situace a její 
řešení. V případě, že tiskový mluvčí hasičů stačí na místo dojet v době zásahu nebo za 
přítomnosti novinářů, přebírá komunikaci s médii na sebe, aby co nejvíce ulehčil zasahujícím 
hasičům.  

Za policisty je již zaveden takový profesní zvyk, že se čeká na tiskového mluvčího 
a dohodu s ním, aby nemohlo náhodou dojít v širším kontextu k vyzrazení informace důležité 
pro případné trestní řízení. Tuto taktiku (nebo i jakousi bojácnost) osobně považuji za 
největší rozdíl mezi hasičskou a policejní prací v rámci PR. Pokud se novinářům nechce čekat 
na vyjádření tiskového mluvčího policie, tak máme možnost v médiích vidět jen záběry 
policistů krčících rameny. Občas v sobě najde nějaký policista odvahu k vystoupení před 
kamerou, ale v drtivé většině případů odkazuje na policejního tiskového mluvčího. I když 
v poslední době jsem v médiích zaznamenal, že se tato situace mírně zlepšuje. Policie se 
obecně vyjadřuje k situaci zpětně, hasiči většinou během nebo těsně po skončení zásahu.  

Za hasiče tedy nejvíce komunikují jak jejich tiskoví mluvčí, tak i nejvyšší představitelé 
hasičů v krajích a případně republice. Jako nejvyšší hasič v současnosti je to generální ředitel 
Hasičského záchranného sboru České republiky generálmajor Ing. Drahoslav Ryba35, dále 
samotní krajští ředitelé, případně velitelé územních odborů, případně i jednotlivých stanic. 

Za policisty jednají nejvíce také tiskoví mluvčí a nejvyšší představitelé, což je 
momentálně generálmajor Mgr. Bc. Tomáš Tuhý.36 

Dále jsou to opět představitelé krajů, čili krajští ředitelé, ředitelé územních odborů 
a jejich zástupci. 
 
4.2  Důležitost komunikace s veřejností – „blízkost k vedení“ 
 

Společné vztahy s veřejností jsou u těchto dvou bezpečnostních sborů stejné. Jedná 
se o tiskové mluvčí, kteří zabezpečují kontakt se sdělovacími prostředky (tisk, rozhlas, 
televize, zpravodajské agentury a jiná média). 

Stejně tak i jednotliví příslušníci se zúčastňují různých bezpečnostních veřejných akcí, 
kde tedy, jak je již výše zmíněno, provádějí preventivně výchovnou činnost. Jedná se 
i například o soutěže v dětských výkresech s danou tematikou hasičů, či policie, které 
probíhají v mateřských a základních školách. 

Komunikace s veřejností je pro policii každodenním chlebem, nejen operační 
střediska přebírající veškerá volání na tísňové lince 158, ale také tiskoví mluvčí se jen tak 
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 Generální ředitel Hasičského záchranného sboru [online]. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. 
http://www.hzscr.cz/clanek/generalni-reditel-hasicskeho-zachranneho-sboru.aspx 
36

 Policejní prezident [online]. Policie ČR, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. 
http://www.policie.cz/clanek/policejni-prezident-policejni-prezident.aspx 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hromadn%C3%BD_sd%C4%9Blovac%C3%AD_prost%C5%99edek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tisk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpravodajsk%C3%A1_agentura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hromadn%C3%BD_sd%C4%9Blovac%C3%AD_prost%C5%99edek
http://www.policie.cz/


Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michal Jakl, „Hasičské“ a „policejní“ public relations v České republice ve srovnání (2017_B_04) 

 

   
28 

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

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

nezastaví. K vedení mají také blízko, např. oddělení tisku a prevence policejního prezidia je 
podřazeno kanceláři policejního prezidenta a ta rovnou spadá pod samotného policejního 
prezidenta. Jsou spolu v nepřetržitém styku a téměř neustále komunikují. Zrovna tak na 
krajských a územních úrovních jsou tito pracovníci vedeni rovnou pod ředitelskou pravomocí 
v rámci kanceláře. 
 

Ilustrace: Organizační schéma Policejního prezidia České republiky ukazující blízkost 
tiskového oddělení k vedení Policie České republiky.37 

 

 
 
Komunikace s veřejností je pro hasiče důležitou součástí jejich profesních životů. 

V komunikaci jsou školeni nejen tiskoví mluvčí, ale také operátoři na tísňové lince 150 a nyní 
již i na zdomácnělé jednotné evropské číslo 112. Ti se musí kolikrát rozhodnout v okamžiku, 

                                            
37 

Příloha č. 2 k Rozkazu policejního prezidenta č. 40/2014.
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jak člověku co nejlépe a nejzodpovědněji pomoci. Co se týká hasičských tiskových mluvčích, 
jsou zařazeni do nejbližšího okruhu vedení, spadají rovnou do pravomoci ředitele. 

 
Ilustrace: Organizační schéma Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky ukazující blízkost tiskové mluvčí k vedení 
Hasičského záchranného sboru České republiky.38 

 

 
 
4.3    Systemizované osoby a finanční zabezpečení 
 

A/ Policie České republiky 
 
Systemizované tabulky – na Oddělení tisku a prevence Policejního prezidia je 

v současné době systemizováno 12 tabulek služebních a 4 tabulky civilní. V rámci krajských 
ředitelství jsou určena 4 služební tabulková místa, jedno civilní. V podřízenosti územních 
odborů systemizuje policie 1 služební tabulkové místo, civilní žádné. 

Z praxe a litery služebního zákona vychází vyšší tabulky na Policejní prezidium, takže 
na těchto služebních tabulkách je vyžadováno vysokoškolské vzdělání (poručík – stačí titul 
bakalář Bc. nebo diplomovaný specialista DiS., kapitán – stačí titul bakalář, podplukovník 
a plukovník – je podmíněn odslouženými lety u státních bezpečnostních sborů a úplným 
vysokoškolským vzděláním). Srovnatelné a o stupeň nižší tabulky jsou systemizovány na 
krajská ředitelství, kde by dostačovalo bakalářské vzdělání (major – stačí Bc., poručík – stačí 

                                            
38

 Organizační schémata [online]. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky, 2016. [cit. 9. 2. 2017]. http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-schemata.aspx 
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DiS.) a na územních odborech dostačuje ukončené středoškolské vzdělání pro zařazení  
a hodnost nadpraporčíka či DiS. jako poručíka. 

Vzájemný podíl mezi muži a ženami zařazenými na těchto tabulkách je různorodý, 
prolínají se zde jak mladí, tak starší policisté, je to spíše o tom, že tyto tabulky jsou již 
ekonomicky poměrně zajímavé a v dnešní době se jich lidé drží. Například na Policejním 
prezidiu ke dni 15. listopadu 2016 je poměr mezi pohlavími 50 na 50. Ale například na 
oddělení tisku a prevence v Ústeckém kraji jsou zastoupeny ženy ve 100 %. Světlou výjimkou 
je jeden muž na územním odboru v Teplicích39, ale ten je zařazen v rámci svého územního 
odboru, nikoliv jako krajský tiskový či tzv. preventista. Ve vedlejším Libereckém kraji už 
jednoho muže mají také dokonce v rámci krajské systemizace, ale dnes tato práce není jen 
fenoménem žen. Dnes i muži dokážou předstoupit před třídu plnou dětí nebo působit 
přesvědčivě před okem kamery. V době rovnoprávnosti pohlaví mužů a žen a vzhledem 
k neurčení pohlaví ke služební tabulce to není nic neobvyklého. 

Co se týká stability platových tabulek, ty jsou častokrát spjaty s posty vrcholných 
představitelů. Dá se říci, že od krajských úrovní dolů je jedno, kdo je zrovna u vedení Policie 
České republiky. Ovšem prezidiální tabulky již tak stabilní být nemusí. Každé nové vedení si 
s sebou rádo přivede „svoje“ lidi. Bohužel to má značnou spojitost s politickou situací v České 
republice. Praxe bývá taková, že se obmění část osazenstva, ale napomáhá tomu i fluktuace 
osob, kdy např. těhotná policistka má dle služebního zákona na návrat do jejího 
systemizovaného místa jen 6 měsíců. Kolikrát dá žena přednost dítěti a raději zůstane doma 
a automaticky padá do tzv. záloh. V tomto ohledu je nejvěrnějším zaměstnancem policie 
PhDr. Jiří Vokuš, který se pohybuje v oblasti PR již od roku 1980 a stále je aktivním a platným 
členem Oddělení tisku a prevence Policejního prezídia. 

Sponzoring – Pro účel transparentnosti možného sponzoringu PR a případných darů 
byla založena v Ústeckém a Libereckém kraji za pomoci vrcholných představitelů krajských 
organizačních článků policie v roce 1996 nadace Bonum Commune40. Po ekonomickém 
rozdělení policie vzhledem k zákonu o Policii České republiky v roce 2008 zůstala tato nadace 
ve správě Krajského ředitelství Ústeckého kraje. 

Tato nadace se snaží pomáhat vytvářet podmínky a tím zkvalitňovat činnost všech 
policejních složek a organizačních článků Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Jejím 
úkolem je podpora technického a odborného rozvoje, péče o užívané objekty, působení na 
zvyšování právního vědomí policistů, posilování pozitivních vztahů veřejnosti k policii  
a zejména podpora charitativních, sociálních, kulturních, zdravotnických a vzdělávacích cílů 
v regionech.  

Prostřednictvím této nadace mohou organizační články Krajského ředitelství policie 
Ústeckého kraje přijímat dary od právnických a fyzických osob. Tento dar mohou poskytnout 
formou finanční částky, přenecháním věci (movité či nemovité) a provedením činnosti. Na 
každý sponzorský dar je uzavírána smlouva o sponzorském daru. Dary získané nadací 
poskytuje Policie České republiky výhradně do svých výkonných složek. Nadace každoročně 
vydává výroční zprávu. 

                                            
39

 Oddělení tisku a prevence [online]. Policie České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. 
http://www.policie.cz/clanek/or-teplice-kontakty-oddeleni-tisku-a-prevence.aspx 
40

 Oddělení tisku a prevence [online]. Policie České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017].  
http://ulportal.pcr.cz/www/Clanek.aspx?ID=93 (Intranet) 

http://ulportal.pcr.cz/www/Clanek.aspx?ID=93
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NADACE BONUM COMMUNE (BONUM COMMUNE = všeobecné blaho) je zapsána 
v nadačním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem a jejími zřizovateli jsou 
Český porcelán, a. s., Glaverbel Czech, a. s., a Teplárna Ústí nad Labem, a. s. 

Například v roce 2012 přijala nadace věcné dary v hodnotě 63 159 korun a finanční 
dary ve výši 599 588 korun. Celkem tak mohlo být mezi organizační články Policie České 
republiky v Ústeckém kraji rozděleno přes 662 tisíc korun. 

Díky fungování této nadace se podařilo například zkvalitnit činnost vysoce 
specializovaného krajského pracoviště kriminalistické techniky zakoupením speciálního 
přístroje Termocykleru. Toto pak umožnilo zrychlení práce specialistů zkoumajících zajištěné 
stopy DNA z míst závažných trestných činů a v důsledku toho pak policie zjistila pachatele 
těchto skutků. Prostřednictvím nadace byly také zakoupeny minikamery, které jsou 
používány jako osobní kamery chránící jak policistu, tak i každého občana, proti kterému je 
zákrok veden. 

Další možností sponzoringu jsou dary od krajů a státu. Nejvíce se jedná o něčím 
charakteristická vozidla, například vozidlo 4x4 určené do hor, ale pro policii je milé i obyčejné 
vozidlo k převozu osob. Na takovýchto darech je viditelně označeno, kým bylo vozidlo pro 
Policii České republiky věnováno. (Např. Věnováno Krajským úřadem Ústeckého kraje). 

Jinak se v rozpočtu policie na PR zrovna dvakrát nemyslí, v současné době vzniká na 
Policejním prezidiu vzhledem k početnímu stavu policistů tým, který se má zabývat 
zlepšením PR u policie a zlepšit podmínky náboru. Na tento bylo v době plného stavu 
zapomínáno a tato problematika upadala, dnes silně pokulhává za PR hasičů a armády. 

 
B/ Hasičský záchranný sbor České republiky 
 
Systemizované tabulky – pro Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky je systemizována jedna služební tabulka v hodnosti 
kapitána, pro hasičské záchranné sbory krajů je to jedna tabulka pro jednotlivé kraje 
v hodnosti poručíka. Civilní tabulka se pro tuto činnost nepřipouští. 
 Se vzděláním je to stejné jako u policistů, protože policie i hasiči se ve věcech 
služebního poměru řídí stejným zákonem a to zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Poměr v zastoupení mužů a žen na pozicích tiskového mluvčího u hasičů je 
v současnosti zhruba 60:40 ve prospěch žen. 
 Stabilita platových tabulek na místech mluvčích je poměrně vysoká, záleží na každém, 
co chce dělat a kam se vydá. Ale pokud se jedná o tabulky mluvčích, tak z těch se odchází 
buď z úplné neschopnosti, z vlastní vůle nebo do důchodu. Hasiči nejsou politickým 
uskupením a nikdy nebyli, a tudíž ani nikdy politikům nevadili. Proto na ně není v tomto 
ohledu vyvíjen až takový tlak jako na policii. Jediné, co politiky opravdu na hasičích zajímá, je 
přerozdělování dotací. (Např. dotace obcím na reprodukci požární techniky.) 

A právě díky těmto dotacím, jež jsou určeny např. na nákup techniky, mohou za 
ušetřené prostředky hasiči nakupovat hodnotnější a uživatelsky přívětivější propagační 
předměty. Pro člověka je milejší získat praktický USB nosič oproti policejní omalovánce. 
Jinak v rozpočtu jako takovém se na PR až zas tak nemyslí. Patří k položkám, na kterých se 
šetří. 
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Další možností sponzoringu jsou dary od krajů a státu. Je určitě příjemné, když hasiči 
dostanou většinou třeba vozidlo či techniku darem. Nejčastěji se jedná o vozidla 
specializovaná, např. obojživelné vozidlo, ale kolikrát jde i o obyčejné vozidlo, sloužící pouze 
k převozu osob. Na takovýchto darech je podobně jako u Policie České republiky viditelně 
označeno, kým bylo vozidlo nebo technika pro Hasičský záchranný sbor České republiky 
věnováno (viz. Ilustrace).41  

 

 
 
4.4   „Tváře“ public relations obou sborů 
 

A/ Policie České republiky 
 
Nejvýraznější tváří je vždy ten, který je nejvíc vidět. Je to pokaždé aktuální vedení 

policie, její nejvyšší představitelé nebo lidé uznávaní ve svých oborech. Vedle policejního 
prezidenta42 jsou to jeho náměstci43 a ještě donedávna v rámci policie byl dosti mediálně 
oblíbený i Mgr. Robert Šlachta44, bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, 
který nesouhlasil s reorganizací svého útvaru a raději z řad policie odešel. Tento člověk byl 
široké veřejnosti znám a měl v jejích očích velmi slušný mediální obraz. Vzhledem k PR 
policie je ho škoda. 

Značně vidět jsou mluvčí policie, ti probíhají médii snad každý den. Jak na 
republikové45, tak na regionální46 úrovni. Ti regionální pracovníci jsou často hosty 
regionálních televizí a místních rádií. Jsou známí spíše v okolí svého působení. Současného 
policejního prezidenta považuji za velmi dobrého řečníka. I jeho současný tiskový tým nemá 

                                            
41

 Hejtman předal dobrovolným hasičům dary Ústeckého kraje [online]. YouTube.cz, 2016. [cit. 9. 3. 2017]. 
https://www.youtube.com/watch?v=N7bjkr_kCzk 
42

 Policejní prezident [online]. Policie České republiky. [cit. 9. 2. 2017]. http://www.policie.cz/ clanek/policejni-
prezident-policejni-prezident.aspx 
43

 První náměstek policejního prezidenta [online]. Policie České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. 
http://www.policie.cz/clanek/prvni-namestek-policejniho-prezidenta-prvni-namestek-policejniho-
prezidenta.aspx 
44

 Robert Šlachta [online]. Wikipedie – Otevřená encyklopedie, 2017. [cit. 4. 2. 2017]. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Šlachta 
45

 Oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky [online]. Policie České republiky, 2017. [cit. 9. 
2. 2017]. http://www.policie.cz/clanek/oddeleni-tisku-a-prevence-policejniho-prezidia-ceske-republiky.aspx 
46

 Oddělení tisku a prevence Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje [online]. Policie 
České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. 
http://www.policie.cz/clanek/sprava-severoceskeho-kraje-kontakty-oddeleni-tisku-a-prevence.aspx 
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navenek problém s mluvou (při vystupování nezadrhávají), seriózním vystupováním či 
solidním ustrojením v uniformě. 

 
B/ Hasičský záchranný sbor České republiky 

 
U hasičů je také nejvíce vidět jejich nejvyšší představitel47. Účastní se nejrůznějších 

příležitostí a u těchto je sledován médii. Hned v závěsu mu je jeho tisková mluvčí48. Ta se 
stará o propagaci a interpretaci práce a činnosti hasičů. V průběhu mého psaní považuji práci 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralové za velmi zdařilou a zvládnutou. Ve spolupráci s Ing. Rybou tvoří 
silný mediální tým, kdy propagují práci hasičů v terénu přímo mezi hasiči samotnými. Nebojí 
se jim dát slovo a tato taktika se jim v dobrém vrací. Takže vlastně tváří PR hasičů jsou všichni 
samotní hasiči, jak profesionální, tak dobrovolní. Což je pro PR hasičů jedině dobře. 
 
4.5    Pojetí náborových kampaní 
 

V současné době je okolo 9 500 hasičů a 40 000 policistů. Policisté po době plných 
stavů v rámci náborových kampaní pokulhávají za zbytkem bezpečnostních sborů. Nedaří se 
jim stavy naplnit. V podstatě nemají novým příchozím co nabídnout. Ani nástupní plat není 
díky nástupním tabulkám nijak oslnivý. Když už člověk musí vybírat mezi hasiči a policisty, 
vybere si hasiče. Např. u armády jsou tyto kampaně v rozkvětu, nabízejí relativně stabilní 
zaměstnání (ač na dobu určitou prodlužovanou vždy po čtyřech letech), zajímavé z hlediska 
dobrodružství a adrenalinu, podporované různými shoty točenými z různých úhlů pro 
uchvácenost záběru, lidi taková znělka zaujme. Oproti tomu policie byla za poslední dobu 
schopna natočit spíše humorné záležitosti ve smyslu najdi si svého „parťáka“ (podpořeno 
plakáty s vymazanou postavou nebo figurou psa) nebo školáka pomáhajícího slabšímu 
spolužákovi. Hasiči mají v podstatě stav lidí naplněn, policie tápe. Už i ministr vnitra 
Chovanec vydává na nábor nemalé prostředky, ale jak již bylo výše zmíněno, tým pro 
podporu této záležitosti teprve vzniká. Pozdě, ale přece. Co je společné všem kampaním do 
bezpečnostních složek státu je to, že je kladen apel na dobrou (kladnou) stránku člověka a na 
pomoc druhým a záchranu lidských životů. Každý kraj si nábor dělá po svém, ještě neexistuje 
ucelená metodika, ale dobrou cestou by mohl být nápad policistů z jihomoravského kraje, 
kdy pomocí workshopu nabízí možnost stát se policistou na zkoušku. 

 

                                            
47

 Generální ředitel Hasičského záchranného sboru [online]. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. http://www.hzscr.cz/clanek/generalni-
reditel-hasicskeho-zachranneho-sboru.aspx 
48

 Tisková mluvčí [online]. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. http://www.hzscr.cz/clanek/generalni-reditelstvi-hzs-cr-tiskova-mluvci.aspx 

http://www.hzscr.cz/clanek/generalni-reditel-hasicskeho-zachranneho-sboru.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/generalni-reditel-hasicskeho-zachranneho-sboru.aspx
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Ilustrace: Upoutávka na workshop Policie České republiky – Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje49 

 

 
 
 
 

                                            
49

 Workshop – policistou na zkoušku [online]. Facebook, 2017. [cit. 9. 2. 2017].  
https://www.facebook.com/policie.nabor/photos/a.585102238309856.1073741831.58105671871 
4408/749607681859310/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/policie.nabor/photos/a.585102238309856.1073741831.%2058105671871%204408/749607681859310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/policie.nabor/photos/a.585102238309856.1073741831.%2058105671871%204408/749607681859310/?type=3&theater
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5.  KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY VÝSTUPŮ 
 
5.1    Viditelné výstupy 
 

A/ Policie České republiky 
 
Pořad „Na stopě“50 
 
Televizní pořad, který vzniká ve spolupráci s Policií České republiky, moderátorem je 

zkušený Roman Svoboda, jež je u tématu od vzniku pořadu a jež udržuje úroveň tohoto 
pořadu na vysoké úrovni. Tento „pátrací pořad“ rozkrývá podrobnosti případů, které dosud 
nebyly objasněny. Pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v odhalování těch 
nejzávažnějších kriminálních případů vražd a loupeží. Pomáhá také lidem, kterým se ztratil 
někdo blízký. Svým zaměřením a interaktivní spoluprací s diváky naplňuje poslání veřejné 
služby, podílí se na větší informovanosti a posiluje důvěru v práci policie. Každý rok pořad 
Na stopě zprostředkuje Policii České republiky informace, které dovedou kriminalisty 
na stopu pachatele nejméně v deseti případech. Každý čtvrtý pohřešovaný nebo hledaný 
člověk se díky zveřejnění najde. Pořad Na stopě vysílá Česká televize každý týden již 
od 6. ledna roku 2000. 

Základem každého dílu jsou neobjasněné kriminální případy. Záměrem autorů je 
rekonstruovat (popsat) divákovi nevyřešený případ tak, aby získal pocit, že se stává přímo 
svědkem zločinu. Významnou roli sehrávají televizní diváci, kteří mohou využívat přímého 
telefonního kontaktu na kriminalisty, případně se mohou spojit přímo s tvůrci pořadu. 
Vykonávat veřejnou mediální službu formou televizního pořadu Na stopě předpokládá nést 
určitou míru společenské odpovědnosti. Cílem pořadu je přispět k dopadení pachatele 
trestného činu a vyjít policii vstříc při zveřejnění potřebných údajů o případu – vždy ale tak, 
aby v žádném případě nebylo narušeno samotné vyšetřování. Divák při sledování pořadu 
Na stopě získá důležité informace, které by se z jiných zdrojů mnohdy nedozvěděl, 
kriminalisté zase prostřednictvím televizní obrazovky získávají svědky, o jejichž existenci 
neměli tušení. Pořad Na stopě tak plní roli prostředníka mezi divákem a policií a vejde se do 
25 minut. 

 
Časopis „Policista“ 
 
Oblíbený časopis Policista pojednává zejména o služební i volnočasové činnosti 

příslušníků Policie České republiky, o jejich výbavě, o případech bezpráví a trestných činů 
atp. V časopise se objevují témata např. o zbraních, z policejních archivů, živé případy, 
rozhovor, seriál, sebevzdělávání, zvyšování vlastní fyzické kondice apod. Jedná se o měsíčník, 
vydávaný Ministerstvem vnitra České republiky, jež vznikl v roce 1995 na popud tehdejšího 
ministra vnitra Jana Rumla a určený počet stran má 48. Jsou zde i reportáže či rozhovory 
s lidmi pohybujícími se v oblasti policejních činností, odborné články, medailonky i těch 

                                            
50

 Na stopě [online]. Pořady České televize. [cit. 10. 10. 2016]. 
http://www.ceskatelevize.cz /porady/1100492707-na-stope/146-o-poradu/ 
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nejmenších policejních oddělení či možnosti řešení problémů třeba z druhé strany republiky 
např. v oblasti prevence kriminality.51 

 

   
 
Časopis „Kriminalistika“ 
 
„Kriminalistika“ je odborný časopis, či přesněji akta, obsahem se vázající  

k problematice kriminalistiky, trestního práva, kriminologie, soudního lékařství, soudní 
psychiatrie a ostatním vědních disciplín souvisejících s kriminalistikou. Kořeny těchto akt 
sahají až do roku 1968, jedná se o kvalitní zdroj informací, o vysoce vědeckou recenzovanou 
literaturu, do níž přispívají odborníci svých oborů. Jedná se o čtvrletník a všechny čtyři čísla 
v jednom roce mají konkrétní barvu desek. Lze jej získat i elektronicky na stránkách 
Ministerstva vnitra České republiky, jež je vydavatelem.52 

 

    
 
Časopis Pražský strážník 
 
Časopis Pražský strážník popisuje práci strážníků Městské police v hlavním městě, 

stejně tak i hodnotí každodenní reálie a sociálně patologické jevy tuzemské metropole. 

                                            
51

 Časopis „Policista“. Ministerstvo vnitra České republiky. http://www.mvcr.cz/ clanek/policista-626975.aspx 
52

 Časopis „Kriminalistika“. Ministerstvo vnitra České republiky. 
http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
http://www.mppraha.cz/prazsky-straznik/
http://www/
http://www/
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Uvádím i přes to, že se nejedná o činnost Policie České republiky, ale o činnost blízkou 
a příbuznou. Časopis poprvé vyšel v říjnu roku 2004, jedná se o měsíčník a vydává ho 
Městská policie Praha, běžný rozsah je do třiceti stran.53 

 

  
 
Internetové stránky 

 
http://www.policie.cz – z policejních internetových stránek se lze dozvědět aktuální 

články o stavu nehodovosti na území České republiky, o hledaných osobách, o prevenci, 
o kriminalitě, statistiky a v neposlední řadě rozdělení do jednotlivých obvodů na našem 
území, informace o náborech, o vedení policie, vlastně téměř o všem, co člověka na policii 
zajímá, pokud se nejedná o utajované nebo vnitřní záležitosti policejních sil. 
 http://www.tydenikpolicie.cz – jedná se o informace o činnosti bezpečnostních 
sborů (čili ne jen o Policii České republiky) z celé republiky i ze zahraničí, informace 
o cvičeních, honičkách, videa ze zásahů, kuriozity, ocenění, soutěže, technika a mnoho 
dalšího. 

 
Tiskové zprávy 
 
Každodenně se dočtete v tisku zprávu od policejních tiskových mluvčí, co se kde 

událo, pomoc při hledání pohřešovaných apod. 
 
Další postřehy k problematice 
 
Zajímavé je, že lidé neustále nadávají na policii, ale v televizi sledují vesměs jen 

kriminální seriály, ač ty se s realitou příliš nepotkaly. 
Výjimkou by mohl být seriál Případy 1. oddělení, na němž se významnou měrou podílí 

kriminalista plk. Ing. Josef Mareš, vedoucí I. oddělení, tzv. „pražské mordparty“. 

                                            
53

 Časopis „Pražský strážník“. Městská policie hlavního města Prahy. 
http:// www.mppraha.cz/2-articles/uncategorised/141-prazsky-straznik-archiv 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA3pW32MvSAhWIORQKHQ87DsUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ht.cz%2Fcasopis%2Fcasopis-prazsky-straznik.html&psig=AFQjCNHy_O1JrwPZXpatir5WV4PjVMVxMA&ust=1489226803924874
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA3pW32MvSAhWIORQKHQ87DsUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ht.cz%2Fcasopis%2Fcasopis-prazsky-straznik.html&psig=AFQjCNHy_O1JrwPZXpatir5WV4PjVMVxMA&ust=1489226803924874
http://www.policie.cz/
http://www.tydenikpolicie.cz/
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V roce 2016 opět v koprodukci České televize vznikl pořad Legendy kriminalistiky, což 
je cyklus půlhodinových dokumentů, který nabízí pohled do zákulisí vyšetřování 
nejznámějších porevolučních kauz, např. orlických vražd nebo vrahů manželů Stodolových. 
Diváci zde mohou nahlédnout na práci různých policejních složek od psovodů přes detektivy, 
kdy na pořadu spolupracují vyšetřující policisté, příbuzní obětí, ale i samotní vrazi. Díky 
exkluzivním materiálům z policejních rekonstrukcí lze pro diváky usuzovat, jak ve skutečnosti 
zločinci myslí. Tento pořad je do vysoké míry realistický i s odstupem času, kdy se skutky 
staly. 

 
B/ Hasičský záchranný sbor České republiky 
 
Časopis „112“ 
 
Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva. Poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného 
záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Je určen 
především pracovníkům orgánů státní správy a samosprávy a všem právnickým a fyzickým 
osobám, které působí ve složkách integrovaného záchranného systému, v oblasti požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva. Časopis je vydáván v měsíčních intervalech pouze pro 
předplatitele. Pravidelně se může veřejnost dozvědět z obsahu časopisu informace 
o zajímavém požáru, či jiné mimořádné události, statistiku největších požárů na území České 
republiky, dále novinky týkající se integrovaného záchranného systému, ochrany 
obyvatelstva, krizového řízení či prevence. Pěkné čtení je i o hasičské technice a o různých 
sportovních událostech. Časopis vydává Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky v Praze. Má 36 stran a funguje od roku 2004, 
kdy nahradil původní časopis 150 Hoří.54 
 

   
 

                                            
54

 Časopis „112“. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 
http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xvi-cislo-2-2017.aspx 
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Alarm revue 
 
Barevný žurnál Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Alarm revue hasičů 

a záchranářů. Časopis „Alarm revue hasičů a záchranářů“ vychází od roku 1990 jako zájmový 
dvouměsíčník, který svým obsahem komunikuje zejména k dobrovolným i profesionálním 
hasičům, záchranářům, složkám integrovaného záchranného systému, pracovníkům státní 
správy a samosprávy či oborovým komerčním subjektům. Časopis není k dostání v běžné 
prodejní síti, distribuce jeho tištěné verze je ve většině případů cílená, vázaná na předplatné. 
Vydává Fire edit, s. r. o. 55 

 

  
 
Hasičské noviny 
 
Jedná se o čtrnáctideník, kde se píší různé zajímavosti a zprávy o hasičích, vydává 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.56 
 

   
 

                                            
55

 Časopis „Alarm revue“. Fire edit s. r. o. 
http://alarmnet.webnode.cz /products/casopis-alarm-revue/ a http://alarmrevue.webnode.cz/ 
56

 Časopis „Hasičské noviny“. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. http://www.hasicskenoviny.cz/ 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibo4zy2MvSAhVC1hQKHbHPAIMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pozary.cz%2Fclanek%2F1389-alarm-revue-a-hasicske-noviny-take-na-pozarech%2F&bvm=bv.149093890,d.d24&psig=AFQjCNEYzyqZHPXU2YUh14XN0Jfw4BUhFA&ust=1489226955552064
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-s8P_2MvSAhUGXhQKHYIRDYgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fvufind.techlib.cz%2FRecord%2F000628417&bvm=bv.149093890,d.d24&psig=AFQjCNEYzyqZHPXU2YUh14XN0Jfw4BUhFA&ust=1489226955552064
http://alarmnet/


Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michal Jakl, „Hasičské“ a „policejní“ public relations v České republice ve srovnání (2017_B_04) 

 

   
40 

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

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

Internetové stránky 
 
http://www.hzscr.cz – z hasičských internetových stránek, především Ministerstva 

vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, taktéž 
internetové stránky Hasičských záchranných sborů krajů. Na těchto stránkách se lze 
dozvědět aktuální články o výjezdech a jiné zpravodajství, dále struktury jednotlivých krajů 
(rozdělení územních odborů, popis hasičských stanic, popis výjezdové techniky), statistiky, 
služby pro veřejnost, různé metodické listy pro výcviky jednotek požární ochrany, apod. 

http://www.dh.cz – existují také internetové stránky sboru (sborů) dobrovolných 
hasičů obcí, kde jsou většinou informace týkající se veřejnosti dané obce např. prevence, 
výjezdy v obci, každý dobrovolný spolek hasičů může mít vlastní internetové stránky, na 
internetu jsou jich stovky. Několik příkladů viz http://www.hasici.tv, http://www.firetv.cz, 
http://www.tvhasici.cz, http://www.pozary.cz 
 
5.2    Využívání sociálních sítí a kanálu YouTube 

 
Využívání sociálních sítí (Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, Instagram) a YouTube 

– dnes se jedná již o běžnou věc, díky fenoménu internetu stačí jen několikrát „kliknout“ 
a můžete najít, nač si vzpomenete, jsou tam tisíce odkazů. Náborová videa jednotlivých 
krajů, ukázky zásahů např. proti aktivnímu střelci, policejní kynologie, týdeník policie, různé 
facebookové profily např. i obvodních oddělení, dění kolem sebe, dopravní situace, pátrání 
po zvířatech atd. 

http://www.hzscr.cz/
http://www.dh.cz/
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Kupříkladu hasiči mají na svých webových stránkách u kontaktů na své tiskové mluvčí 
rovnou odkazy na facebookové profily57, kde můžete sledovat jejich konkrétní činnost nejen 
profesionální, ale také třeba sportovní58 nebo čtení hasičských pohádek59 dětem. 

 

  
 

5.3     „Terénní akce“ 
 
Společné akce 

  
 Nejčastěji se setkáváme s terénními akcemi v podobě společných akcí sborů, jako 
jsou např. Dny dětí, Dny s policií, Dny s hasiči, Dny s integrovaným záchranným systémem, 
Dny otevřených dveří veškerých složek integrovaného záchranného systému, kdy v rámci 
vzájemné spolupráce mezi těmito složkami vždy tyto akce organizuje jedna ze součástí, 
ovšem pozve si k předvedení techniky nebo ukázek své či obdobné činnosti i kolegy 
z ostatních sborů. Zavedená praxe je taková, že např. při Dnech policie se dostaví hasičský 
vůz s možností výroby a stříkání pěny pro děti nebo ukázkou zásahu vyproštění a vystříhání 
z vozidla po fingované nehodě, na oplátku se běžně stává, že na Den s hasiči dorazí policejní 
kynologové s ukázkou služebních psů nebo vrtulník s ukázkou zásahové jednotky. Za příklad 
uveďme jeden z nejzdařilejších kousků PR Policie České republiky, a to Den s Policií60 ze dne 
19. června 2016 a dřívější. 

Podobné ukázky jsou předváděny i ve spolupráci se školami. K nejoblíbenějším akcím 
patří obecní plesy různých hasičských spolků spojené tradičně s bohatou tombolou a taneční 
zábavou. K tomu se počítají i plesy Policejního prezídia a Plesy krajských policejních ředitelů, 
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 Hasičské záchranné sbory krajů – kontakty [online]. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. http://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-689889.aspx 
58

 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje [online]. Facebook, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. 
https://www.facebook.com/HZSLK 
59

 Preventivní materiály, omalovánky. Policie České republiky. [cit. 10. 3. 2017]. 
http://www.policie.cz/obrazek/preventivni-materialy-omalovanky-pcr.aspx 
Hasičské pohádky [online]. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 
2017]. http://www.hzscr.cz/clanek/hasicske-pohadky-krest-knihy.aspx 
60

 Police for people [online]. Police for people České republiky, 2016. [cit. 10. 11. 2016].  
http://www.policeforpeople.cz/ 
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případně organizací Nezávislých odborových svazů policie. Ministr vnitra Milan Chovanec 
zavedl za pomoci obou sborů Dětský den Ministerstva vnitra, ten se konal v roce 2016 jako 
třetí ročník v pražské Stromovce. 

 
Ilustrace : Pozvánka na Dětský den Ministerstva vnitra a děti na policejním motocyklu 

na Dni dětí.61 
 

  
 
Policie České republiky i Hasičský záchranný sbor České republiky se se svým 

programem objevovali i na tzv. bambiriádách62, což byla každoroční přehlídka činnosti 
sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Bambiriádu od roku 1999 do roku 2015 
pořádala Česká rada dětí a mládeže. Díky Bambiriádě měli každoročně tisíce dětí a mladých 
lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Bambiriáda se konala jednou za 
rok ve všech krajích České republiky. Trvala 2 až 4 dny a jejími branami prošlo okolo 250 000 
lidí. Měla formu přehlídky pod širým nebem, kde měli jednotlivá sdružení své stánky nebo 
důmyslné prezentace a součástí „městečka“ bylo vždy pódium. 

Bambiriáda jako celostátní přehlídka činnosti neziskových organizací pracujících 
s dětmi mládeží jako projekt České rady dětí a mládeže skončila63. Na celostátní úrovni není 
nahrazena žádným obdobným projektem. Na různých místech republiky a v různých 
termínech se však akce regionálního významu s podobnou náplní, jakou měla Bambiriáda, 
konají. V tuto chvíli jsou letošní aktivity krajských rad mládeže v přípravné fázi. 
                                            
61

 Den dětí s Policií [online]. Policie České republiky, 2017 [cit. 25.1.2017].  
http:// www.policie.cz/clanek/den-deti-s-policii-296782.aspx 
Dětský den s Ministerstvem vnitra v Praze [online]. Dům dětí Česká Lípa, 2016. [cit. 10. 1. 2017]. 
http://www.ddceskalipa.cz/10-9-2016-detsky-den-s-ministerstvem-vnitra-v-praze/ 
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 Bambiriáda [online]. Wikipedie – Otevřená encyklopedie, 2017. [cit. 11. 1. 2017].  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bambiriáda 
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 Bambiriáda jako celostátní přehlídka činnosti neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží jako 
projekt České rady dětí a mládeže skončila [online]. Česká rada dětí a mládeže, 2016. [cit. 10. 3. 2016]. 
http://www.adam.cz/clanek-2016030046-bambiriada-jako-celostatni-prehlidka-cinnosti-neziskovych-
organizaci-pracujicich-s-detmi-mladezi-jako-projekt-crdm-skoncila.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_rada_d%C4%9Bt%C3%AD_a_ml%C3%A1de%C5%BEe


Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michal Jakl, „Hasičské“ a „policejní“ public relations v České republice ve srovnání (2017_B_04) 

 

   
43 

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

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

 Pěknou akcí nejen vzhledem k oběma sledovaným sborům je také PR akce hokejové 
Sparty Praha, která se jmenuje Sparta vzdává hold64, kdy po vzoru zámořské NHL se tak 
rozhodla Sparta jako úplně první sportovní klub v České republice věnovat v každé sezoně 
dvě utkání za sebou těm, kteří za nás denně nasazují své životy – hasičům, záchranářům, 
policistům a vojákům. V závěru ledna roku 2017 proběhl už osmý ročník této akce, kdy se 
Sparťané obléknou do dresů připomínajících stejnokroj jednoho z vybraných sborů, ty dresy 
se později draží a vybraná částka jde na vybrané sbory. Na dva po sobě jdoucí zápasy 
v sezoně mají příslušníci těchto sborů volný vstup. Je to spíše promoakce pro Spartu, ale 
zviditelňuje i státní složky v očích veřejnosti. 

 
Ilustrace: Vizuály ke kampani Sparta vzdává hold.65 

 

 
 

                                            
64

 Legendy legendám. Sparta vzdala po osmé hold [online]. Ministerstvo obrany České republiky, 2017. [cit. 4. 2. 
2017]. http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/legendy-legendam--sparta-vzdala-poosme-
hold-130450/ 
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 Sparta vzdává hold [online]. HC Sparta Praha a. s., 2016. [cit. 8. 3. 2017].  
http://www.hcsparta.cz/zobraz.asp?t=sparta-vzdava-hold 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michal Jakl, „Hasičské“ a „policejní“ public relations v České republice ve srovnání (2017_B_04) 

 

   
44 

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

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

 
 
Akce charakterizující jednotlivé sledované sbory 

 
A/ Policie České republiky 

 
Community policing66 
 
Prevence kriminality, spolupráce Policie České republiky se zainteresovanými orgány 

a veřejností při zajišťování bezpečnosti a zejména při předcházení trestné činnosti není v 
policejní práci ničím novým. Tradice četníků z dob první republiky, kdy byl policista pevnou 
a respektovanou součástí života obce nebo čtvrtě města, je toho konečně každý páteční 
večer na České televizi dobrým příkladem. Profesionální a zároveň k veřejnosti vstřícný 
výkon policejní práce, který se opírá o ochotu veřejnosti podílet se na věcech veřejných, 
se dnes jednotně označuje anglickým termínem community policing. Toto staronové pojetí 
policejní práce, které doplňuje a usnadňuje standardní policejní postupy, vychází zejména 
z následujících principů: 

a/ Za bezpečnost a veřejný pořádek není odpovědna pouze policie, nýbrž celá 
veřejnost. Instituce a občané přijímají i díky tomuto policejnímu přístupu svůj díl 
odpovědnosti za kvalitu života v místě svého bydliště. Hodnoty aktivní občanské společnosti 
tak postupně nahrazují přetrvávající lhostejnost občanů k věcem veřejným. 

b/ V okrsku vykonává pěší hlídku stále stejný policista, který se stará o jeho 
bezpečnost (občan osobně zná svého policistu). 
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 Co je Community policing [online]. Policie České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. 
http://www.policie.cz/clanek/co-je-to-community-policing.aspx 
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c/ Policie vede své partnery k společnému řešení trestné činnosti a současně usiluje 
o eliminaci příčin jejího výskytu (prevence předchází represi). 

d/ Policie pravidelně informuje veřejnost o bezpečnostní situaci a při plánování své 
činnosti bere pravidelně v úvahu potřeby a očekávání občanů vyjádřené pravidelnými 
průzkumy spokojenosti (policie je službou veřejnosti). 

 
Policejní sport 
 
Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů 

a hasičů, z. s.67 (UNITOP České republiky68) je dobrovolným, otevřeným a politicky 
nezávislým zájmovým sdružením (spolkem). V jeho čele stojí plk. Mgr. Vladislav Husák.  
V současné době sdružuje 114 sportovních klubů Policie České republiky (SKP) s téměř  
30 000 členy, z nichž je převážná většina policistů, hasičů, zaměstnanců Ministerstva vnitra 
a Policie České republiky, nebo jejich rodinných příslušníků. 

 
Ilustrace: Logo Unitopu.69 

 

 
 

UNITOP České republiky organizuje a řídí vlastní systém soutěží: Policejních 
mistrovství České republiky, Mistrovství UNITOP České republiky, Velkých cen UNITOP České 
republiky, doplněno mnoha regionálními soutěžemi otevřenými pro celou sportovní 
veřejnost. UNITOP České republiky je řádným členem Českého olympijského výboru. 
V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii (USPE) 
a ve Světové policejní sportovní unii (USIP). Z pověření těchto mezinárodních organizací 
pořádal UNITOP České republiky již několik Policejních mistrovství Evropy, resp. světa v judu, 
zápasu, vzpírání, lehké atletice, volejbalu, fotbalu, maratonu aj.  

Česká republika je úspěšná ve volejbalu žen. Ovšem propagace tohoto úspěchu je 
podle mého názoru žalostná. V roce 2013, kdy se konalo policejní mistrovství Evropy ve 
volejbale žen v Odoleně Vodě, reprezentantky si samy sháněly propagační materiály jako 
jsou vlaječky, odznáčky, igelitové tašky, letáky, knihy o Policii České republiky ve více 
jazycích, hrníčky s logem Policie České republiky nebo Unitop a podobné věci reprezentující 
pořadatelskou zemi. Nebýt jejich vlastní iniciativy a z vlastních zdrojů dokoupených 
„plzeňských plechovek“, tak by byla na světě mezinárodní ostuda. Sportovní gesto a výměna 
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 Unitop České republiky [online]. Unitop České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. http://www.policie-sport.cz/ 
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 Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky [online]. Policie České republiky, 2017 [cit. 25. 1. 
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 Unitop České republiky [online]. Unitop České republiky, 2017. [cit. 9. 2. 2017]. 
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připomínkových nebo propagačních předmětů na takovéto úrovni sportu je samozřejmostí. 
Bohužel reprezentantky nedostaly nic. 

 
Ajaxův zápisník70 – Projekt určený pro žáky 2. tříd základních škol.  
 
„Ajaxův zápisník“ je preventivní projekt, jehož cílem je zvyšovat právní vědomí již 

u dětí mladšího školního věku, přičemž průvodce jim dělá policejní pes Ajax. Žáci druhých 
tříd základních škol se učí pomocí Ajaxova zápisníku předcházet různým sociálně 
patologickým jevům jako je šikana, alkohol, drogy, hazardní hry apod. Ale seznamují se také s 
běžnými každodenními záležitostmi (pohyb v silničním provozu, vlastní bezpečnost). Žáci 
dostávají zápisník, se kterým pracují po celý rok za pomoci učitelů a rodičů. Policisté pro ně 
připravují různé soutěže a testy a přitom zjišťují, co se od policejního psa Ajaxe naučili. 

Zápisník obsahuje 10 témat, každé téma je vždy na 1 měsíc ve školním roce. Témata 
jsou vhodně řazena vzhledem k věku žáků. Ti se postupně seznamují s policistou, s činnostmi 
policie, dopravní tématikou a od listopadu přicházejí závažnější témata, kdy již děti svého 
policistu znají a navykly si na práci se zápisníkem. 

Září – seznámení s Policií České republiky, s uniformou, s policejním prokazováním se 
na veřejnosti, se složkami Policie České republiky a její technikou, osvojení si důležitých 
telefonních čísel na integrovaný záchranný systém. 

Říjen – dopravní tématika – chodec, správný pohyb po komunikacích, dopravní 
značky, pokyny policisty. 

Listopad – vlastní bezpečnost – bezpečnost dětí ve škole, doma, na ulici, setkání s cizí 
osobou. 

Prosinec – téma co se smí a nesmí – pravidla chování a sankce za nedodržení, 
informace o věkové hranici trestní odpovědnosti v České republice. 

Leden – Děti a trestné činy – přizpůsobeno této věkové kategorii, jedná se o trestných 
činech, které se bezprostředně dotýkají nebo se mohou dotýkat dětí (krádež, loupež, ublížení 
na zdraví, poškozování cizí věci, podvod – např. podepisování žákovské knížky nebo úkolů, 
šíření poplašné zprávy atd.). 

Únor – mezilidské vztahy, šikana – takto malí žáci si ještě neumí představit takovéto 
jednání – formou filmového příběhu dle skutečných událostí. 

Březen – dopravní tématika – cyklista, ochranné prvky – přilba, chrániče, reflexní 
označení, dopravní předpisy a značky, všeobecná bezpečnost. 

Duben a květen – závislosti na alkoholu, kouření, hazard, drogy – zde je nutný výběr 
správných slov, upozorňuje se především na následky a na to, co je trestné. 

Červen – bezpečné prázdniny. 
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 Ajaxův zápisník [online]. Policie České republiky, 2017 [cit. 25.1.2017]. 
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Ilustrace: Ajaxův zápisník Preventivně informační skupiny Policie České republiky.71 
 

  
 
B/ Hasičský záchranný sbor České republiky 
 
Požární sport72 
 
Požární sport je odvětví sportu, které zapadá do atletických disciplín navíc s nářadím. 
 
Disciplíny požárního sportu jsou: 
 

 výstup do 4. podlaží cvičné věže s hákovým žebříkem; 
 požární útok; 
 běh na 100 m s překážkami; 
 štafeta 4 x 100m s překážkami. 

 
Ilustrace: Ukázka klání požárního sportu.73 
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 Ajaxův zápisník [online]. Policie České republiky, 2017 [cit. 25.1.2017].  
http://www.policie.cz/ clanek/ajaxuv-zapisnik-328720.aspx 
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relations – Požární sport, Policejní akademie České republiky, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra 
krizového řízení, 2016, s. 7. 
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 Požární sport [online]. Petra Kratochvílová, 2008 [cit. 22. 1. 2017]. 
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Tohoto sportu se zúčastňují jak hasiči profesionální, tak hasiči dobrovolní. U hasičů 

sborů dobrovolných hasičů jsou pořádány různé místní pohárové soutěže (v rámci okresů), 
které jsou často součástí oblastní hasičské ligy. Prestižní soutěží je tzv. Extraliga. Dále se 
pořádají postupová kola od úrovně okrsků, přes okresní a krajská kola až po mistrovství 
republiky. Na mezinárodní úrovni se pak pořádají mistrovství Evropy a mistrovství světa. 
Hasiči profesionální se zúčastňují různých soutěží a memoriálů po celé České republice, mezi 
velké soutěže patří krajská kola, kde soupeří borci pod svými okresy. Z nejlepších jedinců se 
skládá krajský výběr sportovců, kteří reprezentují každý rok svůj kraj na mistrovství České 
republiky. 

Na všechny tyto soutěže je veřejnosti vstup volný a vítaný, protože návštěvníci vidí, že 
hasiči na sobě makají celý rok a udržují si perfektní fyzičku, pro kterou mohou kvalitněji  
a profesionálněji vykonávat svou činnost. 
 

TFA 
 
TFA, neboli Toughes Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežívá, patří mezi fyzicky 

nejvíce náročné soutěže vůbec. Účastníci po startu uchopí dvě nezavodněná vedení „B“ 
i s proudnicemi a roztáhnou je přibližně na 50 m, kde proudnice odloží na metu. Dále 
obouručním šestikilovým kladivem provedou závodníci 60 úderů do konstrukce „hammer 
boxu“ střídavě nahoru a dolů. Dále musí překonat dvoumetrovou bariéru, transportovat po 
čtyřicetimetrové dráze 80 kg těžkou figurínu (úchopem obouruč zezadu – tzv. Raitekův 
úchop). Na dalším stanovišti musí hasiči uchopit dva 20kg barely, které přenesou na 
vzdálenost 20m do vyznačeného prostoru. A aby toho nebylo málo, tak nakonec je čeká 
výstup do několika poschodí v rozmezí 12. – 18. NP), kde se nacházel cíl soutěže. K tomu 
hasiči musí mít na sobě těžký zásahový oblek, dýchací přístroj na zádech a ještě masku na 
obličeji. 

Dále se hasiči zúčastňují například soutěže raftů na vodním kanále v Pražské Tróji. 
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Veškerá sportovní klání se konají buď na stejných obvyklých místech, nebo se 
v pořádání střídají různé územní odbory, tudíž i stadiony a jsou na veřejných prostranstvích 
veřejnosti přístupná. 

Mezi další klání profesionálních hasičů, veřejnosti volně přístupná patří bezesporu 
vyprošťování osob z havarovaných vozidel a záchrana osob z vodní hladiny.  

Při soutěži ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel je úkolem každého 
týmu bezpečně a efektivně vyprostit v časovém limitu zraněnou osobu z havarovaného 
vozidla. Součástí vyproštění je i poskytnutí první před lékařské pomoci a transport na místo 
simulující vozidlo zdravotnické záchranné služby. Pro každé družstvo bude připraven zcela 
odlišný a velmi náročný scénář. Počínání soutěžních týmů během simulovaného zásahu 
budou sledovat kvalifikovaní rozhodčí z řad hasičského záchranného sboru. Rozhodčí 
zhodnotí zásah a vyproštění zraněné osoby hned ve třech oblastech – taktika, technika 
provedení zásahu a poskytnutí první před lékařské pomoci. Mezi hlavní kritéria hodnocení 
patří v oblasti taktiky především velení u zásahu, spolupráce celého týmu, bezpečnost práce; 
v oblasti techniky pak ovládání vyprošťovacích zařízení, způsob využití různých ochranných 
prostředků na přímou ochranu zraněné osoby a vyproštění zraněného včetně zajištění 
životně důležitých funkcí a fixace vyprošťovaného. Vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel je vysoce specifickou činností. Jediní, kdo tyto speciální záchranné 
činnosti vykonávají, jsou hasiči. 

 
Ilustrace: Ukázka vyprošťování z havarovaného vozidla.74 
 

 
 
Vyprošťování osob z havarovaných vozidel je divácky velice atraktivní soutěž, které se 

pořádají na frekventovaných místech, jako jsou například ve městech náměstí. Pořadatelé 
soutěže se střídají a tak se tato soutěž dostává veřejnosti více do vědomí. 

Ve srovnání – zatímco policisté si své soutěže typu Miss policie (konala se naposledy 
zřejmě v roce 2013, asi se policistky stydí nebo atmosféra u Policie České republiky není 
nastavena přátelsky k těmto aktivitám) a Policista roku spíše nechávají pro sebe a ve svém 
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 ŠUBRT, Pavel. Šampionát ve vyprošťování osob z havarovaných aut vyhráli hasiči z Moravskoslezského kraje 
[online]. Statutární město Mladá Boleslav, 2016 [cit. 22.1.2017]. http://www.mb-net.cz/sampionat-ve-
vyprostovani-osob-z-havarovanych-aut-vyhrali-hasici-z-moravskoslezskeho-kraje/d-46390 
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interním mikrosvětě (maximálně se vydá tisková zpráva nebo prohlášení většinou jen na 
interní intranetové stránky), hasiči se nebojí vymanit z imunity a veřejně vyhlašují Miss 
hasičku a jako lahůdku pro dámy i Hasiče roku. Dokonce na to mají svůj galavečer Miss 
hasička ČeskoSlovensko (to svědčí o soudržnosti hasičů i v mezinárodním kontextu), který se 
v roce 2016 konal v Praze v TOP Hotelu dne 4. listopadu. 

 
Ilustrace: Hasič roku a Miss Hasička ČeskoSlovensko roku 2016.75  
 

                                            
75

 Miss hasička Česko-Slovensko 2016 [online]. TEMS s.r.o. [cit. 10. 11. 2016].  
http://www.misshasicka.cz/2016.php 
Hasič roku 2016 [online]. TEMS s.r.o. [cit. 10.11.2016]. http://www.hasicroku 2016.cz/hasic2016.php 

http://www.hasicroku/
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6.   PRAKTICKÉ PŘÍKLADY 
 
6.1    Nejlepší praxe PR na konkrétních příkladech: Policie České republiky 
 

Příklad č. 1:  
 
Tuhý nesmí kvůli rychlé jízdě půl roku řídit, zaplatí deset tisíc76 
 
29. říjen 2016 
 
Policejní prezident Tomáš Tuhý deníku řekl, že mu jeho nadřízený, ministr 

vnitra Milan Chovanec, minulý týden ve správním řízení uložil pokutu deset tisíc korun 
a půlroční zákaz řízení. „Jsem rád, že se k tomu policejní prezident postavil jako chlap a vzdal 
se lhůty na odvolání,“ uvedl ministr. 

Postih pro Tuhého potvrdil pro iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. „Pan 
policejní prezident převzal v minulých dnech v této věci rozhodnutí Ministerstva vnitra, 
a jelikož přijal plnou zodpovědnost, přijal také uloženou sankci a ihned se vzdal práva na 
odvolání,“ uvedl Bocán. 

„Nesu plnou zodpovědnost za překročení rychlosti, a proto jsem ten trest, který mi 
byl vyměřen s pokutou deseti tisíc korun a šesti měsíci zákazu řízení, přijal a respektuju to,“ 
řekl Právu Tuhý.  

Policejní prezident překročil povolenou rychlost, když se vracel z Ostravska do Prahy. 
Podle deníku spěchal do hlavního města kvůli bezpečnostní situaci po neúspěšném pokusu  
o puč v Turecku. Při jízdě nepoužil majáček, proto se na něj vztahovala pravidla jako na 
každého jiného řidiče. 

Tuhý už v červenci potvrdil, že jej v Ostravě kontrolovala policejní hlídka a sdělila mu 
překročení povolené rychlosti. „Jsem připraven plně spolupracovat a nést důsledky tak jako 
každý jiný občan,“ uvedl v létě policejní prezident. 

Rozhodně není pravdou to, že by se zde jednalo o největší povedený kousek v rámci PR 
Policie České republiky, ale když v červenci 2016 proběhla médii zpráva o rychlé jízdě 
policejního prezidenta generálmajora Tuhého, mnoho lidí zajímalo, jak kauza dopadne. 
Většina hádala, že se vše zamete pod koberec a časem se na věc zapomene. Ovšem opak byl 
pravdou. Ministr vnitra Chovanec rozhodl ve své gesci o potrestání Tuhého a ten trest přijal. 
Toto považuji za velmi pozitivní signál vůči veřejnosti i přes to, že by se mnohým mohl trest 
zdát malým. Deset tisíc korun (ač je to trest v horní hranici správní pokuty) není pro 
policejního prezidenta až tak horentní suma a půl roku bez řízení asi také zkousne, zvláště 
když má k dispozici osobního řidiče. Příště bude možná raději řidiče provokovat majáčkem. 
Ale už jen to, že se k činu doznal a že se k němu hlásil veřejně a s pokorou, by mohlo 
paradoxně pozitivně zlepšit obrázek Policie České republiky. I když člověk je složitá struktura, 
to máte jako ve fandění, když se vede, my vyhráváme, když se prohrává, oni prohrávají. TV 
Nova a její „moderátorští borci“ nezapomněli veřejnosti připomenout přestupek i jednoho 
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 Policejní prezident jel moc rychle. Už zná svůj směšný trest [online]. TN.CZ, 2016 [cit. 29. 10. 2016]. 
http://tn.nova.cz/clanek/policejni-prezident-jel-moc-rychle-dostal-pokutu-a-nesmi-ridit.html 

http://wiki.idnes.cz/milan-chovanec-0p4-/politici.aspx?klic=455147
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=134635/127685_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=133878/127018_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=134835/127848_0_
http://tn.nova.cz/clanek/policejni-prezident-jel-moc-rychle-dostal-pokutu-a-nesmi-ridit.html
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dřívějšího policejního prezidenta, ač se jednalo o 10 let starou záležitost – hlavně, že je co 
vysílat. 
 
6.2    Nejlepší praxe PR na konkrétních příkladech: Hasičský záchranný sbor 

České republiky 
 

Příklad č. 2:  
 
Dobrovolní hasiči by mohli v roce 2016 dostat až půl miliardy na vybavení77 
 
28. prosinec 2015 
 
Až půl miliardy korun by v příštím roce mohli dostat dobrovolní hasiči na nákup 

nového vybavení. Finančně je chce podpořit ministerstvo vnitra s tím, že další peníze půjdou 
i z evropských dotací. V loňském roce měli dobrovolní hasiči víc než 37 tisíc výjezdů 
– pomáhali nejen u požárů či dopravních nehod, ale hledali i ztracené lidi. 

Podle mluvčí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky Nicole Zaoralové se teď dotace připravuje – řeší se hlavně způsob, 
jakým bude poskytována. Jasno by podle ní mělo být na konci ledna. „Ve spolupráci s kraji by 
se mělo najít zhruba 500 milionů korun, které by měly příští rok pomáhat dobrovolným 
hasičům,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. 

„Já očekávám, že celostátně budou podány stovky žádostí o nákup nových 
dopravních vozidel a také stovky žádostí o rekonstrukce nebo výstavby nových požárních 
zbrojnic,“ prohlásil šéf Asociace krajů České republiky Michal Hašek. 

Dotace by pomohla třeba dobrovolným hasičům z Jílového u Prahy, kteří potřebují 
novou zbrojnici. Ta současná má totiž jen 80 metrů čtverečních, do objektu se tak nevejde 
ani všechna technika, a pokud se ve zbrojnici sejde více lidí, tak se musí převlékat přímo mezi 
zaparkovanými auty. Na novou zbrojnici by hasiči potřebovali asi 20 milionů.  

K této reportáži není z hlediska PR co dodat. Ve videu o chvilku delším než dvě minuty 
můžeme vidět mistrnou práci médií společně s představiteli Hasičského záchranného sboru 
České republiky, počínaje běžným dobrovolným hasičem (blízko k lidem), ukazujícím 
veřejnosti téměř muzejní kousek výjezdové techniky a za užití terminologie „srdcem vozu je 
čerpadlo“ chytne člověka za jeho vlastní srdce a to zvláště v době vysílání reportáže, jež byla 
v uvolněné atmosféře mezi Vánocemi a Silvestrem. Člověk se ani nepozastaví nad sumou 500 
milionů a řekne si, že to opravdu ti hasiči potřebují. Hasiči pustí kameru a potažmo 
domácnosti nahlédnout do svých zbrojnic, v jakých bídných podmínkách v dnešní době ještě 
fungují a že už je opravdu potřeba obnova nejen vozového parku, ale také malých 
a zastaralých a nevyhovujících zbrojnic. Dobrovolní hasiči ukážou v reportáži ne jednu, ale 
vícero stanic, kde mají potíže. V dalším záběru je ministr vnitra, pod jehož resort hasiči 
spadají a tváří se při komentování dotací ve výši půl miliardy jakoby šlo o běžnou, ničím 
výjimečnou záležitost. Dále se objeví další dva komentující lidé, kteří to potvrdí jako dobrou 
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 Dobrovolní hasiči by mohli v roce 2016 dostat až půl miliardy na vybavení [online]. Česká televize – ČT24, 
2015. [cit. 28. 12. 2015]. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/ 1645537-dobrovolni-hasici-mohli-v-roce-
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zprávu pozitivním ohlasem a nakonec je reportáž završena větou, jež uvolněným lidem mezi 
svátky „dopomůže pochopit“ potřebnost a důležitost nákupu techniky a užitečnost dotací. Ta 
věta zní: V loňském roce měli dobrovolní hasiči víc než 37 000 výjezdů – pomáhali nejen 
u požárů či dopravních nehod, ale hledali i ztracené lidi. Zvládnuto nenásilně, vhodně, 
profesionálně. U této konkrétní reportáže klobouk dolů. 
 
6.3    Nejhorší praxe PR na konkrétních příkladech: Policie České republiky 
 

Příklad č. 3  
 
Únosce nás zmátl, přiznala policie. Poprvé ukázala interiér garáže78 
 
13. září 2016  
 
Policie dnes poprvé promluvila k případu unesených dětí z Litoměřicka. Na tiskové 

konferenci ukázala, jak vypadal interiér vězení, ve kterém 16letého chlapce a 13letou dívku 
10 dnů držel únosce. Zároveň vyšetřovatelé odmítli, že by na zavolání rodičů, nereagovali 
dost rychle. 

Podle vyšetřovatelů policie reagovala prakticky okamžitě, jakmile rodiče rozluštili šifry 
z dopisu jejich vězněného syna a objevili na ústeckém Střekově garáž, kde byly děti vězněny. 

Vyšetřovatelé také uvedli, že únos dětí nepatřil mezi vyšetřovací verze jejich zmizení. 
Podle nich vše nasvědčovalo tomu, že děti samy utekly. Když únosce odeslal jejich dopisy 
rodinám ze 70 kilometrů vzdálených Doks, aby policii zmátl, vyšlo mu to, protože policie se 
skutečně zaměřila primárně na pátrání po dětech v této lokalitě. 

Interiér byl evidentně velmi pečlivě připravený na to, že v něm někdo bude bydlet. 
Vyšetřování prý nekončí, policie se teď zaměří na to, jestli únosce neměl „komplice“  
a především na to, kde přišel ke sbírce dětské pornografie, kterou dětem v garáži pouštěl. 

Tak zde si spíše o komentování říká případ jako takový. Článek k reportáži nás na 
stránkách Novy odkazuje na mnohé další články motající se kolem tohoto tématu. Hlavně na 
ty, jak policie nekonala. Pro laického pozorovatele majícího informace pouze z veřejně 
dostupných zdrojů je těžké se v tom orientovat. Vnímá policii jako institut, který mu 
nepomůže. Člověk se vcítí do rodičů obětí nebo obětí samotných a rozhodně si nepřeje, aby 
mu nebylo pomoženo.  

Od počátku případu tvrdily rodiny unesených dětí, že policie nereagovala na jejich 
podněty. Přinejmenším zvláštní je tedy chování dětí a rodičů po nalezení. Děti podávaly 
mnohá vysvětlení svých příběhů v různých médiích, skoro by se zdálo, že je rodiče do 
sdělovacích prostředků prodávají.  

Děvče dokonce psalo po únosu na sociální sítě, že nesnáší policii, protože by je 
nechala zemřít. Cituji: "V neděli nás unesl a byli jsme tam deset dní. Bylo to hrozné šílenství  
a nikomu to nepřeju a policii nesnáším – nezachránili nás. Jeho rodiče nás zachránili, akorát 
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 Únosce nás zmátl, přiznala policie. Poprvé ukázala interiér garáže [online]. TN.CZ, 2016. [cit. 13. 9. 2016]. 
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policisté nás dostali ven, ale nechtěli přijet, proto nesnáším policii, protože by nás tam 
nechali umřít!" 

Otázkou je, zda se takto chovají unesení a psychicky týraní lidé, natož děti? Místo 
ochrany svých dětí zvolili rodiče cestu otevření se médiím.  

Kolem tohoto případu je mnoho nevysvětlených verzí a možností, jak to ve 
skutečnosti bylo. V hlubším vyšetřování se nepokračuje zřejmě jen s přihlédnutím k věku dětí 
a také proto, že se pachatel doznal. Člověku ovšem vyvstanou i jiné otázky?  

PR dopad na policii je však nemilosrdný, ač je jasné, že se policisté snažili, seč mohli. 
První reakce od náměstka krajského ředitele policie Ústeckého kraje pro Službu kriminální 
policie a vyšetřování plk. Mgr. Zbyňka Dvořáka byla vyřčena až po dlouhé pauze, kdy policie 
váhala se sdělením informací veřejnosti hlavně z důvodu nevyzrazení možných indicií 
nutných a potřebných k trestnímu řízení. Na tiskové konferenci pronesl něco ve smyslu, že se 
kategoricky brání a odmítá to, že policie nekonala. Víc říct nemohl. Bohužel taktika policejní 
práce kolikrát nutí policii mlčet i za cenu toho, že to na ni vrhá špatný stín. Rozhodně je 
taktika výhrou pro trestní řízení, ale zároveň obrovskou prohrou ve vztahu k PR, protože 
navenek zdrženlivé jednání ze strany policie společnost málokdy pochopí. 
 
6.4     Nejhorší praxe PR na konkrétních příkladech: Hasičský záchranný sbor České 

republiky 
 

Příklad č. 4 
 
Hasiči řeší problém s plošinami za 100 milionů, dvě se převrátily, ostatní odstavili79 
 
27. září 2016 
 
Při testování v Havířově se hasičům převrátila již druhá zbrusu nová vysokozdvižná 

plošina v poslední době. První nehoda se stala ve Frýdku-Místku rovněž při zkoušení stroje. 
Obě plošiny byly přitom nakoupené nedávno v rámci Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko, obě byly vyrobeny polskou firmou, od níž mají moravskoslezští hasiči ještě 
několik dalších těchto vozů. 

Moravskoslezským hasičům se staly v krátké době dvě nehody při testování nových 
vysokozdvižných plošin. Druhý stroj AP 40 Bumar se převrátil na bok v úterý při cvičení na 
hasičské stanici v Havířově, dříve se podobný incident stal ve Frýdku-Místku. Zbylé čtyři 
plošiny z původně šesti pořízených hasiči odstavili. "Předpokládáme, že tam je nějaký 
technický problém," řekl ředitel moravskoslezských hasičů Zdeněk Nytra. 

Při úterním pádu plošiny se zranil jeden z hasičů, když z padajícího stroje seskakoval. 
Podle Moravskoslezského deníku byl převezen do nemocnice. Oba stroje dodala firma Wiss 
Czech. Celkem šest těchto plošin nakoupil kraj společně s hasiči, stály 100 milionů korun. 
Spolufinancovány byly z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Od stejného 
výrobce navíc hasiči pořídili také 18 dalších plošin s označením AP 30 Bumar. 

                                            
79

 Hasičům se převrátila zbrusu nová vysokozdvižná plošina, jeden hasič se zranil [online]. Moravskoslezský 
deník.cz, 2016.[cit. 27. 9. 2016]. http://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/hasicum-se-prevratila-zbrusu-nova-
vysokozdvizna-plosina-20160927.html 

http://www.aktualne.cz/wiki/domaci/moravskoslezsky-kraj/r~i:wiki:944/
http://zpravy.aktualne.cz/hasici/l~i:keyword:47/
http://zpravy.aktualne.cz/nehoda/l~i:keyword:10/
http://zpravy.aktualne.cz/plosina/l~i:keyword:9248/
http://www.aktualne.cz/wiki/geografie/staty-a-mesta/frydek-mistek/r~35a8c636e6b311e3b48f0025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/zraneni/l~i:keyword:99/
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"Z počátku sice vykazoval tento typ plošin některé závady, ty ale byly jiného 
charakteru a byly okamžitě reklamovány a odstraněny," řekl generální ředitel hasičů 
Drahoslav Ryba. 

Další postup hasiči podle Nytry ve svých rukou nemají. "Nyní musíme čekat. Není to 
v naší režii. Stahují se data z řídící jednotky. Ta se musí vyhodnotit. Budeme čekat na závěry 
soudního znalce a dodavatele," vysvětlil ředitel hasičů. Ten situaci označil za velký problém. 
Také očekává, že hasiče čekají složitá jednání s dodavatelem. 

"Musím zdůraznit, že bezpečí hasičů při jejich práci pro mě vždy bylo a pořád je 
základní prioritou. Nejrůznější techniku využívají hasiči ke své práci dnes a denně a tak, jako 
se při zásazích musí plně spoléhat jeden na druhého, musí být stoprocentně spolehlivá 
i technika, která jim slouží," dodal Ryba. 

Jedna plošina vyšla na bezmála 17 milionů korun, přesto jsou stroje poruchové, 
a v ostrém provozu by tak mohly způsobit zranění. Obě nehody vyšetřuje policie 
s podezřením na trestný čin obecného ohrožení. 

Tato zpráva poukazuje na to, že by mohlo jít o selhání Hasičského záchranného sboru 
České republiky v oblasti nákupu techniky. Proč kraj nakoupil těchto vadných plošin rovnou 
6 za tak horentní sumu, když mohl dostat jeden z těchto strojů na vyzkoušenou? A pak 
teprve, po otestování, zakoupit všechny? Vždyť kdo jiný si koupí hasičskou plošinu než 
hasiči? A pak pan Nytra prohlásí, že očekává složitá jednání s dodavatelem? U tohoto zůstává 
rozum stát a běžný člověk po zkonzumování takovéto zprávy jen nevěřícně kroutí hlavou. Ale 
už málokdo si vybaví, že před deseti měsíci kvitoval zprávu o 500 milionech korun na dotace 
dobrovolným hasičům. Když si neumějí nakoupit techniku profesionální hasiči, dokážou to 
snad ti dobrovolní lépe? 

 
Ilustrace: Převrácená hasičská plošina za sto miliónů korun českých.80 
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 Hasičům se převrátila zbrusu nová vysokozdvižná plošina, jeden hasič se zranil [online]. Moravskoslezský 
deník.cz, 2016.[cit. 27. 9. 2016]. http://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/hasicum-se-prevratila-zbrusu-nova-
vysokozdvizna-plosina-20160927.html 
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7.   SROVNÁNÍ S DALŠÍMI SLOŽKAMI 
 

7.1    Perspektiva srovnání s dalšími bezpečnostními složkami  
 

Bezpečnostní sbor je pojem, který upravuje ustanovení § 1 odst. 1 zákona 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Bezpečnostním 
sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní 
správa České republiky (CS ČR), Vězeňská služba České republiky (VZ ČR), Generální inspekce 
bezpečnostních sborů (GIBS), Bezpečnostní informační služba (BIS) a Úřad pro zahraniční 
styky a informace (ÚZSI). Jako další bezpečnostní složku bychom pro naše účely mohli přidat i 
Obecní policii (OP) a Armádu České republiky (AČR). 

Kdybychom měli z hlediska PR vytvořit jakýsi pořadník úspěšnosti a účelnosti 
vzhledem k veřejnosti, pak rovnou můžeme ze soutěže vyřadit tři sbory, které z podstaty 
svých činností ani o zájem veřejnosti nestojí. Jsou jimi Bezpečnostní informační služba, Úřad 
pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů. Na pokraji 
povědomí občanů stojí také Vojenské zpravodajství. Zbývá nám Policie České republiky, 
Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Armáda České 
republiky a obecní policie. 
 Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor České republiky jsou popsány 
v předchozích stránkách, tak jen v krátkosti jakési srovnání ke zbylým složkám. 

Armáda České republiky spadá pod Ministerstvo obrany České republiky, PR má 
poměrně dobře zvládnuté, není pro občany nepříjemnou či represivní složkou jako Policie 
České republiky, naopak v dnešní době nestálé celosvětové situace se stává v očích 
veřejnosti důležitou a také armáda nezaspala u náboru81, jak je tomu v případě Policie České 
republiky. Armádu veřejnost vnímá spíše pozitivně, hlavně v době, kdy společně s Hasičským 
záchranným sborem České republiky pomáhá při povodních či jiných živelních katastrofách. 

Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem zajišťujícím výkon kompetencí 
v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve 
prospěch státu i jeho občanů, je podřízena Ministerstvu financí. Veřejností je vnímána spíše 
jako nutné zlo (např. kontrola dálničních známek), ale přesto se s celníky občan nesetká 
v takovém měřítku jako s policisty. Mají své mluvčí, ale ti jsou vesměs vytíženi v době zásahů 
na tržnicích proti padělkům, což je jejich největší PR zbraň. 
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 Generál Bečvář ocenil práci náborových pracovníků [online]. Armáda České republiky, 2017. [cit. 13. 3. 2017]. 
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/general-becvar-ocenil-praci-naborovych-pracovniku--
131304/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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Ilustrace: Zboží zabavené Celní správou České republiky.82 
 

 
 
Obecní policie: Když už občan dokáže rozlišit policistu republikového od policisty 

městského či obecního, pak má tento obecní policista v očích občana ještě nižší společenské 
postavení. Je to dáno zřejmě i tím, že donedávna nebylo zapotřebí na výkon služby strážníka 
ani středoškolské vzdělání, což se před nedávnem změnilo. Přesto prestiž obecního policisty 
není nikterak vysoká, lidé ho vnímají spíše negativně. PR obecní policie obvykle příliš neřeší, 
maximálně se zaměřují na nábor nových pracovních sil. 
  
 
7.2    Návrh na zlepšení public relations bezpečnostních sborů 

 
Pokud bych se měl zmínit o doporučení či návrhu na zlepšení PR bezpečnostních 

sborů, tak osobně považuji za ideální následující postup, který, a to je třeba zdůraznit, je 
mým osobním názorem a neodvíjí se od postojů expertů, obsažených v kapitole 8. práce. 
Shrnul bych to v bodech. 

 
Bod 1:  
 
Myslím si, že je třeba udělat tlustou čáru, sezvat špičky oborů a společně zasednout 

ke stolu debatovat o tom, jak v České republice vylepšit a nastavit PR bezpečnostních složek. 
Mohu se Vám v tomto ohledu zdát příliš radikální, ale opravdu si myslím, že je lepší začít 
znovu od začátku, než se chytat špatně naučených věcí. Doporučoval bych vzít si na pomoc 
i zahraniční experty, protože v České republice nemá PR až zas tak dlouhou historii. Je jasné, 
že každý sbor je v rámci svých činností charakteristickým sborem, proto by bylo dobré 
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 Prodejci z chebské tržnice si nedají říci, celníci zabavili zboží za miliony [online]. Sokolovský deník.cz, 2015. 
[cit. 13. 3. 2017]. http://sokolovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/prodejci-z-chebske-trznice-si-nedaji-rici-celnici-
zabavili-zbozi-za-miliony-20151016-9e2q.html 
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zachovat z každého to nejlepší, to fungující. Dosud je PR v České republice podceňováno, 
není tomu tak u velkých nadnárodních firem, ale u bezpečnostních sborů zcela jistě ano. Je 
nad slunce jisté, že PR není záležitostí pro laika, že je třeba stále sledovat trendy, prostě je 
třeba jít s dobou. Pokud budou na místech mluvčích sedět v tomto oboru nevzdělaní lidé, 
pak se mohou snažit sebevíc a nikam to nepovede. Po letech praxe se maximálně dostanou 
na metu, na které měli začínat. Zas na druhou stranu je třeba se podívat na věc realitou 
všedního života – zkuste získat a zaplatit ve státním sektoru opravdového odborníka. Zřejmě 
proto bude vždy tato práce založena na nadšencích, ostatně jako většina činností ve státní 
službě. 

 
Bod 2: 

 
Z komunikace se zástupci obou sledovaných sborů jsem usoudil, že by uvítali více 

finančních prostředků do své práce a volnější ruku s jejich naložením. Oni to sice ve svých 
odpovědích na zadané otázky v kapitole 8 této práce negují a tvrdí, že jsou dostatečně 
podporováni, ale každému musí být jasné, že např. krajská policejní mluvčí těžko osloví partu 
pubescentů při přednášce na škole omalovánkou. Ať chceme nebo ne, prevence je důležitou 
součástí public relations hlavně u státních institucí jako je právě Policie České republiky. 
S omalovánkou nebo křížovkami nemá mluvčí šanci oslovit veškerý okruh obyvatel, snad jen 
do úrovně mateřských školek. Být více prostředků, mohu jako mluvčí například vzít do výše 
zmíněné třídy pubescentů několik USB disků minimálně o kapacitě 4GB a zahrát si o ně 
soutěž, v tu chvíli alespoň upoutám něčí pozornost a motivuji je ke sledování toho, o čem 
přednáším. A to se nejedná o nijak horentní sumy. 
 

Bod 3: 
 

Důležitou součástí práce s public relations jsou kurzy PR nebo komunikační kurzy, 
kurzy chování a působení před kamerou apod. Pořádají je buď PR agentury, nebo i vysoké 
školy, např. Metropolitní univerzita v Praze. Jedná se o velmi drahé záležitosti, v rozpočtu 
sborů se na ně nemyslí. Možná by stálo za to, kdyby byli vybráni schopní zájemci a těm se 
tyto kurzy proplatily. Tito proškolení by se pak v rámci jednotlivých sborů mohli stát školiteli 
a své poznatky a zkušenosti by předávali dále svým kolegům. Mohla by vzniknout síť školení 
ve vlastních resortech a vlastně by se jednalo o jednotné výstupy z celé republiky. 
 
 Bod 4: 
 
 Vlastní doporučení pro hasiče či policii se těžko hledá, co člověk, to názor. Když např. 
chcete dělat PR pro gymnázium, pak se pochlubíte některým ze svých úspěšných absolventů 
nebo třeba poměrem přijatých žáků na vysoké školy za nějaké období. V duchu této 
myšlenky by Policie České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České republiky mohli 
více využívat kladně mediálně známé osobnosti svých sborů, např. již zmiňovaného pana 
Šlachtu (dnes bohužel již pracovník Celní správy), pana Mareše nebo i pana Komorouse. 
Časopisy dotýkající se problematiky jsou již vcelku zakořeněny, ovšem zaměřují se spíše 
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dovnitř problematiky, neotvírají se široké veřejnosti. Internetové weby obou sborů mají 
podobnou strukturu, zřejmě zavedenou spisovou službou Ministerstva vnitra, jen jiné 
barevné rozlišení. Nejsou nikterak oslovující, mají spíše jen informativní charakter. Možná by 
bylo dobré rozšířit a častěji konat dny s policií či hasiči, kdy o tyto je vždy značný zájem. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 
8.   KOMUNIKACE S EXPERTY Z PRAXE 
 

Praktická část je koncipovaná jako rozhovory se čtyřmi zástupci public relations 
komunity: 2 za hasiče, 2 za policisty, celostátní a regionální úroveň. 

 
 Původně koncipované otázky pro dotazované (Hyšplerová): 

 

 Jak dlouho pracujete v profesi, u kterých organizací a firem? 

 Jaké profesní vzdělání má mít mluvčí, preventista nebo PR pracovník a jaké máte Vy? 

 Co je náplní Vaší práce a co se po Vás vyžaduje za schopnosti jako po člověku, jaký je 
na Vás kladen tlak? 

 Jak blízko máte k vedení? Jak rychlý je Váš přístup k informacím od vedení a máte od 
vedení volnou ruku a plnou důvěru? Jaký je Váš vztah k vedení? 

 Museli jste už vědomě do kamery lhát? Pokud ano, tak proč a v jakých případech se 
to dělává? 

 Jak moc a jak kvalitní máte kurzy PR, případně tiskové nebo „moderovací“ kurzy? 
Sebevzděláváte se v oblasti PR? 

 Je PR u bezpečnostních sborů dobře financováno a z jakých zdrojů? Máte možnost 
sponzoringu? 

 Jak jste ve své práci podporováni a jak jste spokojeni? 

 Co všechno organizujete v rámci PR a prevence a spolupracujete se školami? 

 Co se Vám ve Vašem profesním životě nejvíce povedlo a co se nepovedlo vůbec? 

 Baví Vás Vaše práce? Co Vám na ni přináší nejvíce uspokojení? 

 Jaká je Vaše zkušenost se spoluprací s kolegy z ostatních sborů? Policie České 
republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, další součásti 
integrovaného záchranného systému České republiky, Armáda České republiky, 
celníci atd.? 

 Máte nějaké podněty ke zlepšení Vaší práce? Myslím konkrétní věci, které Vás pálí, 
např. malé financovaní PR, více času na prevenci nebo propagaci, více prostředků, 
větší možnosti užití policejní či hasičské techniky, více spolupracovníků… 

 Vaše profesní krédo a profesní vzor?  
 

Dotazy omezené otázky (Bocán, Zaoralová, Marvan): 
 

 Jak dlouho pracujete v profesi? 

 Co je náplní Vaší práce? 

 Jak blízko máte k vedení? 

 Máte v rámci profese tiskové či "PR" kurzy? Pokud ano, jaké? 

 Je PR u Vašeho bezpečnostního sboru dostatečně financováno a z jakých zdrojů? 
Máte možnost sponzoringu? 
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 Jste ve své profesi dostatečně podporováni? 

 Co Vám na Vaší práci přináší nejvíce uspokojení? 

 Jaká je Vaše zkušenost se spoluprácí s kolegy s ostatních bezpečnostních sborů? 

 Máte podněty ke zlepšení Vaší profese? 

 Vaše profesní krédo a profesní vzor? 
 

Oslovení příslušníci bezpečnostních sborů v pořadí uváděných odpovědí: 
 

 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje – por. Mgr. Bc. Veronika Hyšplerová. 

 Policejní prezidium České republiky – kpt. Bc. Ivana Nguyenová – v průběhu času 
z důvodu její pasivity změněno na: plk. Bc. Jozef Bocán. 

 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru – kpt. Mgr. Nicole Zaoralová. 

 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – por. Ing. Lukáš Marvan. 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Michal Jakl, „Hasičské“ a „policejní“ public relations v České republice ve srovnání (2017_B_04) 

 

 
62 

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

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

 

 
 
por. Mgr. Bc. Veronika Hyšplerová 
 
1. Jak dlouho pracujete v profesi, u kterých organizací a firem? 
 
U Policie České republiky pracuji 15 let. 
 
2. Jaké profesní vzdělání má mít mluvčí, preventista nebo PR pracovník a jaké máte 

Vy? 
 
Žádné požadavky v souvislosti s profesním vzděláním na pozici mluvčího Policie České 

republiky neklade. Mám vystudovanou Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově, 
Policejní akademii České republiky v bakalářském studijním programu a Univerzitu Jana 
Evangelisty Purkyně, Pedagogickou fakultu, obor Vychovatelství ve speciálně pedagogických 
institucích v magisterském programu. 

 
3. Co je náplní Vaší práce a co se po Vás vyžaduje za schopnosti jako po člověku, 

jaký je na Vás kladen tlak? 
 

 Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů policie k veřejnosti  
a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech širokého odborného významu; 

 zpracování dotazů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím; 

 zveřejňování pátrání po osobách, popř. věcech, a plnění úkolů s tím souvisejících 
v hromadných sdělovacích prostředcích; 

 organizační zajišťování a řízení tiskové konference, briefingy a jiná setkání se zástupci 
médií spadající do působnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje; 

 zpracování stanovisek k návrhům působnosti v oblasti prevence; 

 příprava cyklických publicistických, dokumentárních a dalších pořadu ve spolupráci 
s elektronickými médii (televize, rozhlas, sociální sítě), příprava pravidelných rubrik 
v tištěných médiích (noviny, časopisy) a na internetu; 

 v zájmu plnění úkolů Policie České republiky iniciujeme prostřednictvím médií 
spolupráci s veřejností; 
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 monitorování výstupů v elektronických a tištěných médií, které se týkají činnosti 
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, navrhování a realizací případných reakcí 
na zveřejněné informace; 

 zveřejňování informací o činnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, 
studování související dokumentace; 

 podílení se na tvorbě a aktualizaci internetových a intranetových stránek; 

 podílení se na krajských a republikových preventivních projektech Policie České 
republiky a programů Ministerstva vnitra; 

 vytváření, organizace a řízení odborné konference na problematiku různé trestné 
činnosti a její prevence; 

 vytváření preventivně informačních tiskovin, projektů, didaktických pomůcek 
zaměřených na různé skupiny obyvatel (Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, 
senioři, atd.); 

 spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, s neziskovými organizacemi 
i komerčními subjekty v preventivních a informačních záležitostech. 
 
4. Jak blízko máte k vedení? Jak rychlý je Váš přístup k informacím od vedení a máte 

od vedení volnou ruku a plnou důvěru? Jaký je Váš vztah k vedení? 
 
Vztah k vedení je blízký a v případě získání informací není problém. Samozřejmě každý 

má ovšem jiný vztah k médiím. Je zde vybudována plná důvěra. 
 
5. Museli jste už vědomě do kamery lhát? Pokud ano, tak proč a v jakých případech 

se to dělává? 
 
Tento dotaz spíše por. Hyšplerovou urazil a odmítla na něj odpovídat. 
 
6. Jak moc a jak kvalitní máte kurzy PR, případně tiskové nebo „moderovací“ kurzy? 

Sebevzděláváte se v oblasti PR? 
 
Ve Střední policejní škole byl realizován odborný kurz pro tiskové mluvčí (za 15 let 

jediný). V minulých letech se na republikových instruktážně metodických zaměstnáních 
realizovali odborné semináře. V mém případě se jedná o sebevzdělávání v různých oblastech. 

 
7. Je PR u bezpečnostních sborů dobře financováno a z jakých zdrojů? Máte 

možnost sponzoringu? 
 
PR v případě, že máte na mysli preventivní činnost, tak čerpá z různých zdrojů: 

 vnitroresortní projekty Ministerstva vnitra; 

 Evropský fond regionálního rozvoje; 

 Krajský úřad Ústeckého kraje; 

 prostřednictvím nadace Bonum Commune od soukromých sponzorů. 
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8. Jak jste ve své práci podporováni a jak jste spokojeni? 
 
Vzhledem k vysoké psychické náročnosti a odbornosti v této profesi je pozice tiskových 

mluvčích nedostatečně ohodnocena. Za posledních 15 let mohu sama zhodnotit, jak velkou 
měrou se mediální svět změnil a jaký enormní nárůst požadavků tím vyvstal na roli tiskové 
mluvčí. Média jsou stále ze strany většiny policistů podceňována a to souvisí i s podceňování 
práce tiskové mluvčí. Čistě hypoteticky, kdyby toto nastavení bylo jiné, tak i PR Policie České 
republiky se změní. 

 
9. Co všechno organizujete v rámci PR a prevence a spolupracujete se školami? 
 
Odpověď viz bod 3. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 došlo k nové systemizaci  

a v rámci Oddělení tisku a prevence došlo ke zrušení tabulek preventistů, kdy v současné době 
jsme 2 v 1, tak jsme se od primární prevence odklonili (nelze ji kapacitně vykonávat v plné 
míře) a realizujeme jí jen v rámci možností a případně dlouhodobých projektů. 

 
10. Co se Vám ve Vašem profesním životě nejvíce povedlo a co se nepovedlo 

vůbec? 
 
I po těch letech mohu jen stručně konstatovat, že i po negativních zkušenostech je má 

práce stále mým koníčkem a já se v ní realizuji. 
 
11. Baví Vás Vaše práce? Co Vám na ni přináší nejvíce uspokojení? 
 
Má práce mě určitě baví a největší uspokojení mi přináší zpětná vazba od veřejnosti 

nebo od novinářů. To je pro mě měřítko, zda svou práci dělám dobře. 
 
12. Jaká je Vaše zkušenost se spoluprací s kolegy z ostatních sborů? Policie České 

republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, integrovaný záchranný systém, 
Armáda České republiky, celníci atd. 

 
V poslední době se začíná ukazovat, že pouze Policie České republiky má 

nejpropracovanější systém, co se týká poskytování informací. Ovšem tím pádem jsme se pro 
média stali jakýmsi „servisem“, vzhledem k tomu, že Policie České republiky ví skoro o všem, 
kde se něco stane. Tato skutečnostem ovšem opětovně potvrzuje, že zatíženost policejních 
tiskových mluvčích je obrovská. 

 
13. Máte nějaké podněty ke zlepšení Vaší práce? Myslím konkrétní věci, které Vás 

pálí, např. malé financovaní PR, více času na prevenci nebo propagaci, více prostředků, 
větší možnosti užití policejní či hasičské techniky, více spolupracovníků… 

 
V případě, že tyto otázky vyhodnotíte, tak určitě na možnosti pro zlepšení přijdete. 
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14. Vaše profesní krédo a profesní vzor?  
 
80/20 to jsou složky, které jsou vnímány při sdělení FORMA vs. OBSAH. I pouhé 

konstatování musí obsahovat emoci a prostě s úsměvem jde všechno líp. Konkrétní profesní 
vzor nemám. Učím a beru si od každého řečníka něco.  

 
Další otázky k tématu, jež vyvstaly při debatě:  
 
Jaké společné akce máte s Ministerstvem vnitra, Policií České republiky, 

integrovaným záchranným systémem apod. a jaké samostatné akce? 
 
V rámci preventivních projektů či programů. Spolupráce s integrovaným záchranným 

systémem se týká převážně Dnů s Policií České republiky nebo Dne integrovaného 
záchranného systému. 

 
Jaké propagační předměty máte k dispozici, jaké považujete za nejzdařilejší a jaké 

naopak?  
 
Propagačními předměty z velké části nedisponujeme. Máme v největší míře předměty 

preventivního charakteru (reflexní pásky, omalovánky, křížovky, pracovní sešity, samolepky 
atd.). 

 
Jaký je počet systemizovaných tabulek pro oblast PR? 
 
V našem kraji pozice preventisty není, tudíž tiskový mluvčí je i preventista. Krajské 

ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor tisku a prevence disponuje 9 tabulkami policistů, 
jednou pozicí občanský zaměstnanec + vedoucí. 

 
Existuje preventivní či jiná činnost ze strany policie vůči dětem, dospělým, 

seniorům? 
 
Preventivní činnost ze strany policie vůči Vámi zmíněným skupinám obyvatel existuje. 

Jedná se o preventivní přednášky na různá témata týkající se prevence kriminality a jak se 
nestát obětí trestného činu. 
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plk. Bc. Jozef Bocán 
 
1. Jak dlouho pracujete v profesi? 
 
U Policie České republiky cca 9 let, z toho v pozici tiskového mluvčího cca sedmým 

rokem. 
 
2. Co je náplní Vaší práce? 
 
Poskytování informací veřejnosti prostřednictvím médií a vedení oddělení tisku 

a prevence Policejního prezidia České republiky, z čehož vyplývají další povinnosti ve smyslu 
metodiky a koncepce mediální komunikace celé Policie České republiky. Naše oddělení dále 
koordinuje prevenci kriminality u Policie České republiky, metodicky vede webovou prezentaci 
Policie České republiky a metodicky vede oblast vyřizování žádostí učiněných dle zákona číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podílíme se dále na prezentačních akcích, 
zajišťujeme mediální vystoupení představitelů Policejního prezidia České republiky atd. 

 
3. Jak blízko máte k vedení? 
 
S vedením Policie České republiky jsme v každodenním kontaktu. 
 
4. Máte v rámci profese tiskové či "PR" kurzy? Pokud ano, jaké? 
 
Absolvoval jsem vnitrorezortní specializační kurz pro policisty dlouhodobě pověřené 

poskytováním informací veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, dále některé 
workshopy zaměřené na mediální komunikaci organizované například Metropolitní 
univerzitou Praha.  

 
5. Je PR u Vašeho bezpečnostního sboru dostatečně financováno a z jakých zdrojů? 

Máte možnost sponzoringu? 
 
Z povahy bezpečnostního sboru a vzhledem k jeho postavení možnosti sponzoringu 

jako takového nejsou přípustné. Financování je tedy zpravidla řešeno ze zdrojů Policie České 
republiky. 
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6. Jste ve své profesi dostatečně podporováni? 
 
ANO. 
 
7. Co Vám na Vaší práci přináší nejvíce uspokojení? 
 
Pocit, že díky této činnosti jsem schopen přispět k vylepšení mediálního obrazu celého 

sboru. 
 
8. Jaká je Vaše zkušenost se spoluprácí s kolegy s ostatních bezpečnostních sborů? 
 
Kladná, zpravidla se na všem domluvíme. 
 
9. Máte podněty ke zlepšení Vaší profese? 
 
Neustálé vzdělávání se. 
 
10. Vaše profesní krédo a profesní vzor? 
 
Nemám. 
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kpt. Mgr. Nicole Zaoralová 
 
1. Jak dlouho pracujete v profesi?  
 
Na pozici tiskové mluvčí pracuji 14 let. 
 
2. Co je náplní Vaší práce?  
 
Moje práce je o mnoha činnostech. Nezahrnuje pouze informování novinářů v „době 

krize“ – například povodní. Mým úkolem je systematicky seznamovat veřejnost se všemi 
činnostmi hasičů, nejen těmi, které bezprostředně souvisí se zásahem. Důležitou oblastí je 
například požární prevence a ochrana obyvatelstva. Metodicky řídím tiskové mluvčí 14 krajů 
a Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Prezentace směrem 
k veřejnosti musí být jednotná a konzistentní. Do mé působnosti také spadá pořádání 
a organizování nejrůznějších PR akcí (dětské dny, veletrhy, sportovní soutěže), které zároveň 
moderuji. Jsem členem nejrůznější pracovních skupin, jejichž činnost je potřeba medializovat. 
V neposlední řadě se starám také o interní komunikaci v rámci sboru. 

 
3. Jak blízko máte k vedení? 
 
Pozice tiskové mluvčí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky je přímo podřízena generálnímu řediteli Hasičského 
záchranného sboru České republiky. Úzkou spolupráci musím mít ale i s jednotlivými 
náměstky a řediteli Hasičských záchranných sborů krajů. 

 
4. Máte v rámci profese tiskové či "PR" kurzy? Pokud ano, jaké? 
 
Využíváme převážně kurzy na Policejní akademii. Několikrát jsem také najala 

soukromou agenturu, která dělala mediální výcvik pro tiskové mluvčí. Zabezpečuji jeden kurz 
do roka pro 15 tiskových mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky, kterých se 
samozřejmě také sama účastním. Kurzy nejsou zaměřeny pouze na prezentování před 
kamerou, ale máme i kurzy správného používání češtiny, psychologická školení apod.  
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5. Je PR u Vašeho bezpečnostního sboru dostatečně financováno a z jakých zdrojů? 
Máte možnost sponzoringu? 

 
Zdrojů financování je několik. Ten první je z rozpočtu Hasičského záchranného sboru  

České republiky a to, kolik finančních prostředků bude vyčleněno na PR, se odvíjí od rozpočtu 
daného roku. Měli jsme tak roky, kdy jsme museli dělat razantní škrty. V současné době jsou 
na PR vyčleňovány přiměřené prostředky. Samostatnou kapitolu činí povinná publicita, která 
provází projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie. Zde jsou finance na PR 
daného projektu již zahrnuty v rozpočtu samotného projektu. Sponzoring je využíván při 
různých konkrétních akcích. Například sportovních soutěžích, velkých konferencích, nebo 
slavnostech hasičů.  

 
6. Jste ve své profesi dostatečně podporováni? 
 
Ano, mám plnou podporu vedení.  
 
7. Co Vám na Vaší práci přináší nejvíce uspokojení? 
 
Jsem ráda, že od roku 2003, kdy jsem na pozici nastoupila, se podařilo vybudovat 

kvalifikovaný tým tiskových mluvčí, který je stabilní (více než polovina kolegů je na svých 
pozicích již přes 10 let), což zaručuje kvalitu poskytovaných služeb a dobrou týmovou 
spolupráci. Informace, které jdou směrem od Hasičského záchranného sboru České republiky 
k veřejnosti, jsou jednotné a řešíme minimum „nepříjemných“ kauz. Hasičský záchranný sbor 
České republiky je tak již dlouhodobě vnímán jako jedna i institucí, která má přes 95 % 
důvěryhodnosti. Za tímto hodnocením je řada mravenčí, každodenní práce celého týmu. 

 
8. Jaká je Vaše zkušenost se spoluprácí s kolegy s ostatních bezpečnostních sborů? 
 
S kolegy z ostatních sborů se potkávám dnes a denně. Vychází to z charakteru práce, 

kterou vykonáváme, protože společných zásahů složek integrovaného záchranného systému 
téměř 70 %. Společně se potkáváme také při cvičeních a akcích pro veřejnost. Naše 
spolupráce je velmi dobrá.  

 
9. Máte podněty ke zlepšení Vaší profese? 
 
Vždy je co zlepšovat. Určitě by byl prostor pro zlepšování kvalifikace prostřednictvím 

odborných kurzů. Ty jsou ale často nepřiměřeně drahé. Také bych si uměla představit širší 
záběr činnosti v rámci PR. To by ale bylo podmíněno větším počtem pracovníků PR na 
generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. V tuto chvíli jsem 
jediným oficiálním pracovníkem PR a jako „technickou podporu“ mám pouze dva lidi. Za 
14 let své práce jsem si na tento model zvykla a práci jsem schopna i v tomto omezeném 
počtu zvládat, ale líbila by se mi například intenzivnější komunikace přes sociální sítě.  
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10. Vaše profesní krédo a profesní vzor? 
 
Novináři nejsou nepřátelé. Pokud nalezneme společný cíl a vzájemně se podpoříme, 

dokážeme vždy najít cestu, která umožní, aby vyhrály obě strany. Snažím se do těžké 
novinářské práce vžívat pokaždé, když pro ně chystám tiskovou zprávu nebo podklady pro 
konkrétní reportáž/článek. I oni mají svá zadání, a pokud se mi podaří poskytnout jim přesně 
to, co potřebují, vyzní reportáž/článek i v náš prospěch. Dále je potřeba se neustále 
přizpůsobovat době, která klade stále větší nároky na rychlost poskytnuté informace 
a i forma komunikace je zcela odlišná od té, kterou pamatuji ve svých začátcích.  

Nemám žádný jediný konkrétní vzor. Učím se denně od všech, které potkávám. Od 
kolegů v práci, od novinářů, od lidí, kteří mají na starosti PR v jiných organizacích. Každý je 
v něčem unikátní a každý je inspirací. 
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por. Ing. Lukáš Marvan 
 
1. Jak dlouho pracujete v profesi? 
 
Třináctý rok. 
 
2. Co je náplní Vaší práce? 
 
Tiskový mluvčí – informovanost občanů o činnosti Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje, jeho akceschopnosti, možnostech (jak záchranných tak poradenských, 
preventivních a výchovných), využitelnosti a reprezentačním potenciálu. Funkcí tiskového 
mluvčího je podoba a forma informací odcházejících od Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje sjednocena a optimalizována. 

 
3. Jak blízko máte k vedení? 

 
Jsme v každodenním styku. 
 
4. Máte v rámci profese tiskové či "PR" kurzy? Pokud ano, jaké? 
 
Všechny kurzy, které organizuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky. 
 
5. Je PR u Vašeho bezpečnostního sboru dostatečně financováno a z jakých zdrojů? 

Máte možnost sponzoringu? 
 
Ano. 
 
6. Jste ve své profesi dostatečně podporováni? 
 
Ano. 
 
7. Co Vám na Vaší práci přináší nejvíce uspokojení? 
 
Dobře zvládnutá mimořádná událost. 
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8. Jaká je Vaše zkušenost se spoluprací s kolegy s ostatních bezpečnostních sborů? 
 
Dobrá. 
 
9. Máte podněty ke zlepšení Vaší profese? 

 
Nemám. Snad jen sebevzdělávání v oboru. 
 
10. Vaše profesní krédo a profesní vzor? 
 
Dobře podaná a zpracovaná informace o činnosti sboru. Profesní vzor ani krédo 

nemám, učím se každý den. 
 
* 
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Zde bych chtěl pouze podotknout, že vše je o lidech. Z pozice člověka žádajícího  
o informace a poměrně snadnou pomoc, spočívající ve vyplnění několika otázek, jsem se 
zklamal v tom, jakým způsobem mi bylo ze strany mluvčích vyhověno. Zprvu mi na oslovení 
dlouhou dobu nereagovali vůbec, jen policistka por. Hyšplerová byla ochotna se mi věnovat. 
Oslovená policistka z Policejního prezidia kpt. Bc. Nguyenová se vyjádřila v tom smyslu, že na 
podobné dotazy nemá čas a ani se jí z osobních důvodů nechce na vznesené dotazy 
odpovídat. Poměrně rychle mi na pozdější oslovení zareagoval plk. Bc. Jozef Bocán 
z Policejního prezidia České republiky, za což mu velmi děkuji. 

V podobném duchu jako Nguyenová mi zpočátku odpověděl za Hasičský záchranný 
sbor Ústí nad Labem i por. Marvan. Taktéž kpt. Zaoralová za Ministerstvo vnitra – generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky mi zareagovala s tím, že je na to 
jediná a ať se nezlobím, ale že na mě prostě nemá čas. Na můj dotaz, že pokud je tedy jediná, 
kdo jiný mi na toto téma odpoví, již neodpověděla. Toto byly hlavní důvody, proč jsem byl 
nucen své dotazy zkrátit a minimalizovat na téměř frázovité odpovědi ze strany 
dotazovaných a také došlo k výměně dotazovaných – Bocán za Nguyenovou. Dá se říci, že 
teprve za ustavičného naléhání a díky oprášení svých dávných kontaktů jak u Policie České 
republiky, tak u Hasičského záchranného sboru České republiky, jsem se nakonec 
k odpovědím dopracoval. 

V tomto ohledu musím prioritně pochválit ústeckou krajskou policejní mluvčí por. 
Mgr. Bc. Hyšplerovou za její profesionální přístup, ta mi odpověděla na všechny původně 
zamýšlené dotazy. Její odpovědi jsem uvedl jako první a dále uvádím ostatní dotazované, 
bohužel v již „okrájené“ podobě. 

Z výše uvedených dotazníků vyplývá, že dámy se rozepsaly a pánové to vzali zkrátka. 
Délka působení na postech mluvčích je u všech zhruba stejná, náplň práce mají podobnou, ať 
již v regionální nebo celorepublikové působnosti, všichni mají blízko k vedení a účastní se 
vyhlášených kurzů, dokonce je někteří sami organizují. Na financování a podporu svých pozic 
si nestěžují, uspokojení z práce všichni zažívají a vzájemnou spolupráci mezi sbory si 
pochvalují.  

Společně si maximálně postěžují na profesionální kurzy komunikace či public relations 
z hlediska jejich nepřiměřené ceny. Kréda a vzory nemají nikterak vyhraněné, vesměs se 
každý ze zúčastněných něčemu přiučí každý den při komunikaci s médii či mezi sebou. 
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ZÁVĚR 
 
Paradoxem je, že policisté na postech tiskových mluvčích zvládají svou práci daleko 

lépe a profesionálněji než hasiči. Hasiči v těchto pozicích ztrácejí a jak jsem měl možnost se s 
jejich mluvčími setkat, tak ani neumějí jednat s lidmi, vyhýbají se nepříjemným otázkám 
nebo na ně dokonce odmítají odpovídat, jakoby se báli samotné komunikace. Tabulka 
hasičského mluvčího sice existuje, ale její funkci plně nahrazuje novinář v tom, že hasiči tzv. 
nemají tajemství. To znamená, že novinář je bez problémů vpuštěn na všechna místa, do 
všech prostor, k technice, hasiči prostě ve své činnosti nemají nic tajného. Naproti tomu 
policisté, ač profesionálnější a lepší řečníci a ač má policie nejpropracovanější systém 
poskytování informací, tak mají svou pozici ztíženou tím, že jsou nuceni neustále před 
veřejností něco skrývat. Jsou to většinou případy, které mohou při prozrazení narušit další 
průběh vyšetřování, je to taktické mlčení pro zdárné ukončení vyšetřování. Bohužel v rámci 
PR si tímto policejním „tajnůstkářstvím“ policie sama v očích veřejnosti ubližuje, ale nemá 
jinou možnost a musí to brát jako součást své práce. Takže přes veškerou snahu policejních 
mluvčích nakonec navenek hasiči působí lépe, jakoby lidštěji, mají blíže k lidem, netrápí je až 
do takové míry litera zákona o ochraně osobních údajů.  

Dalším faktorem je zásah politiky do policejních činností. Je složité se projevit 
v nestabilní složce, když máte vizi, kterou vám nabourávají vyšší zájmy. Apolitická policie už 
dávno neexistuje. Hasiči jsou daleko stabilnější a mnohem méně politickou organizací. Jak 
pronesl jeden můj známý: „Hasiči si pro vás do sněmovny nepřijdou.“  

 
K hypotézám z úvodu této studie si dovolím konstatovat následující: 
 
Hypotéza č. 1: Ve vztahu ke sledovaným sborům existují v oblasti public relations 

jejich objektivní výhody a nevýhody dané jejich kompetencemi. 
 
Výhoda pro Policii České republiky v oblasti public relations. 
 
Uváděl jsem jako výhodu každodenní styk s veřejností a médii, protože každý den se 

děje něco, co veřejnost zajímá a média jsou nejbližším a nejčastějším prostředníkem mezi 
policií a veřejností. Dále zkušenosti s jednáním s lidmi, kdy policista se během služby dostane 
k různým lidem jednajícím z různých důvodů. Je tím myšleno to, že policista se setkává 
s lidmi ne vždy s cílem jim pomoci, naopak policista člověku spíše uškodí ve smyslu represe, 
ale samotné to jednání s člověkem (většinou v negativním duchu s dopadem na člověka) je 
výhodou z hlediska další komunikace v podobných situacích, kdy jednající policista se může 
denně a rychleji zlepšovat v jednání v krizových a stresových momentech a na každou nově 
příchozí situaci je lépe připraven a s každou novou zkušeností se stává odolnějším.  

 
Nevýhoda pro Policii České republiky v oblasti public relations. 
 
Veřejnost dlouhodobě vnímá Policii České republiky spíše jako represivní složku  

a o její činnost nejeví zájem. Policie České republiky je oproti hasičům rozhodně méně 
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oblíbeným sborem. Lidé ji berou jako nutné zlo, protože policii má na světě každý státní 
aparát, ať už v jakékoli podobě. To vychází z historie našeho státu a jeho poválečného vývoje. 
Tato část hypotézy se postupem této studie také ukázala jako správná a blízká realitě. Jako 
ohromná nevýhoda v oblasti public relations se ukázala policejní taktika mlčení vůči 
sdělovacím prostředkům vzhledem k možnému vyzrazení informací týkajících se trestního 
řízení. 

 
Výhoda pro Hasičský záchranný sbor České republiky v oblasti public relations. 
 
Přijímání veřejností v České republice je pozitivní hlavně proto, že hasiči neškodí, 

nikomu nevadí a hlavně nepůsobí represivně ani politicky. Hasič je brán spíše jako hrdina. 
Public relations si vlastně vytvářejí hasiči sami tím, že mají blízko k člověku hlavně díky 
pomoci lidem v jakékoli době a státním zřízení bez politického podtextu. Odkud jiní utíkají, 
tam hasiči zasahují. Tato část hypotézy je taktéž pravdivá, akorát bych jí doplnil o nějaké 
nové poznatky, které jsem již zmínil výše. Jde hlavně o vstřícnost vůči médiím, kdy hasiči tzv. 
nemají co skrývat, neúčastní se trestního řízení jako orgán činný v trestním řízení, maximálně 
v některých případech vystupuje jako správní orgán vůči jednotlivci nebo právnické osobě. 
Hasiči pustí kameru kamkoli, kam si kamera řekne. 

 
Nevýhoda pro Hasičský záchranný sbor České republiky v oblasti public relations. 
 
Vystupování některých jedinců, kteří si neuvědomují, že i hasič má uniformu a že je 

v ní vidět. Mám tím na mysli situace, kdy hasič přijede nákladním jeřábem před obchodní 
centrum, tam zaparkuje, jak ho zrovna napadne, nechá běžet motor a v klidu si dojde pro 
svačinu a k tomu v ustrojení, jakoby šel někde ze zahrady. Lidé si všimnou, že využívá 
a možná i zneužívá svého postavení a obecné oblíbenosti hasičů ve společnosti. Jen škoda, že 
tímto „shazuje“ nejen sebe, ale i všechny hasiče jako celek. Zde je třeba rozlišovat, zda se 
jedná o hasiče profesionálního, kdy ten spadá do téměř vojensky organizovaného seskupení 
a hasiče dobrovolného, kde mají řekněme uvolněnější model. Dobrovolného hasiče za jeho 
ustrojení těžko bude někdo kárat, ovšem tím, že veřejnost nerozlišuje, o jakého hasiče se 
jedná, tak to vrhá špatné světlo na všechny. Celkově se hypotéza č. 1 během zpracování mé 
studie potvrdila a plně se s ní ztotožňuji.  

 
Hypotéza č. 2: Oba bezpečnostní sbory je ve smyslu public relations objektivně 

obtížné porovnávat. 
 
 Vzhledem pohledu veřejnosti k bezpečnostním sborům a vzhledem k jejímu nezájmu 

o hlubší zamyšlení se nad touto problematikou mohu konstatovat, že veřejnosti je public 
relations obou sledovaných sborů v podstatě „lhostejná“, takže by se mohlo zdát, že oba 
sbory porovnávat lze. Proto se je porovnat pokusíme. Lidé jen ve sdělovacích prostředcích 
zaregistrují, že hasiči někoho zachránili nebo že policisté někoho dopadli. Většinou veřejnost 
zbystří, když se jedná o financování těchto organizací. Každý ze sborů je vnímán veřejností 
rozlišně jen z hlediska represe, proto jsou hasiči obecně daleko oblíbenější a veřejnost se 
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domnívá, že finance na činnost hasičů jsou vynaloženy daleko účelněji než na činnost policie. 
Prostě a jednoduše, lidé raději zaplatí hasiče než policisty a to hlavně proto, že případnou 
pomoc hasičů si dokážou představit, mají pocit, že policie jim nemá jak pomoci. 

V této hypotéze jsem během zpracovávání studie objevil fakt, že veřejnosti opravdu 
na public relations obou sborů do jisté míry nezáleží. Ze zjištěných faktů a hlavně z čerpání 
z praktické části studie jsem došel k názoru, že co se týká public relations, tak oba sbory se 
spolu srovnávat nedají. Jediné, co mají společného, jsou uniformy a jako nadřízený orgán 
Ministerstvo vnitra a to, že jsou obě složky součástí integrovaného záchranného systému. 
Také možnost čerpání z podobných fondů, např. Fond náhrady škod. Ale i v rámci 
integrovaného záchranného systému provádí každá z těchto složek svou specifickou činnost, 
která je jinou složkou nenahraditelná. Rozdílnou a nenahraditelnou činností se tyto dva 
sledované sbory od sebe liší natolik, že jsem dospěl k názoru, že porovnání jejich public 
relations je nesrovnatelné. Vycházím i z jednání oslovených tiskových mluvčí jednotlivých 
sborů, kdy hasiči si neuměli poradit s nepříjemnou otázkou a vyhýbali se odpovědi na ni, 
policisté na nepříjemné dotazy odpovědi s chladnou hlavou a evidentně jsou na takové 
dotazy zvyklí. Hasiči vpustí kameru kamkoli, policisté téměř nikam. Nikoho už nezajímá, že je 
to proto, že policisté potřebují na místě činu co nejméně lidí z důvodu možného poškození 
stop. Takže v této hypotéze se během zpracování studie v závěru značně liším od úvodu  
a jsem toho názoru, že se nepotvrdila. 

Rozloučil bych se s Vámi s myšlenkou, že vždy je co zlepšovat. Policisté by si v tomto 
ohledu polepšili rádi, ale brání jim služební tajemství nebo činnost nutná k dosažení práce 
policistů, což se většinou s příjemným přístupem k veřejnosti neslučuje a hasiči jsou zase 
vzhledem k veřejnosti vstřícnější, ale nebýt možnosti vpustit kameru téměř kamkoli, tak by 
na postech svých mluvčích měli asi velký problém. Ovšem umění, jak „se prodat“, je neustále 
se vyvíjející disciplínou, v níž je třeba se ustavičně zlepšovat. Člověk se učí celý život. 

 
Přílohy 

 
1) Organizační schéma Policie České republiky.83 
2) Organizační schéma Hasičského záchranného sboru České republiky.84 
3) Organizační schéma Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky.85 
4) Prostředky přidělené z Fondu náhrady škod za rok 2016.86 
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Příloha č. 4. 
  

Prostředky přidělené z fondu v roce 2016 

Příjemce prostředků / žadatel Název schváleného projektu/programu 

Přidělené 
prostředky  

v milionech 
korun 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České 
republiky 

Technika a věcné prostředky pro Hasičský 
záchranný sbor České republiky a sbory 

dobrovolných hasičů obcí 
380 

Policie České republiky – Ministerstvo 
vnitra České republiky 

Pořízení 85 vozidel s dokumentační technikou 
určených pro službu dopravní policie  

Policie České republiky 
46 

Policie České republiky – Ministerstvo 
vnitra České republiky 

Pořízení minimálně 135 policejních motocyklů 33 

Záchranný útvar Hasičského 
záchranného sboru České republiky 

Programy prevence – profesionalizace řidičů složek 
integrovaného záchranného systému 

32,9 

Zdravotnické záchranné služby – kraje Technika a věcné prostředky 26,3 

Česká kancelář pojistitelů Informační kampaň Linky pomoci řidičům 20 

Ministerstvo dopravy České republiky Road Bus Besip 12 

Policie České republiky 
– Ministerstvo vnitra České republiky 

Pořízení 30 ručních laserových měřičů rychlosti 12 

Beny TV Dětská policie 9 

Seven days agency, s. r. o. V jedné stopě 8,1 

Dekra CZ Nehodou to začíná 4,4 

Idiada CZ, a. s. Podpora Národního výzkumu dopravních nehod 4,2 

Asociace Záchranný kruh Záchrana života při dopravních nehodách 3,9 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
Systémový nástroj hodnocení ekonomické 
efektivity a účelnosti projektů a programů 

3,2 

Lagardere Active Česká republika, a. s. Dopravní jednička 2,5 

Bezpečně na silnicích, o. p. s. Učme se přežít 2,2 

RSE Project, s. r. o. Dopravní snídaně s Besipem 2016 2 

Bezpečně na silnicích, o. p. s. Na kole jen s přilbou 1,8 

Asociace Záchranný kruh 
Rizika v dopravě zážitkem díky simulacím  

a simulátorům 
1,4 

Ministerstvo dopravy České republiky Výroba a provoz otočného simulátoru 1,1 

Sdružení automobilových dopravců 
Česmad 

Informační kampaň zaměřená na rozpoznání 
agresivní jízdy 

0,8 

Ing. Aleš Hruška Senioři bezpečně a bez nehod 0,5 

Celkem   608 

 
 
 


