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KONTROLNÍ LIST 
 

Velitelem zásahu je příslušník Policie ČR. 
 

Jednotky PO poskytují pomoc na žádost Policie ČR v případě, že její síly soustředěné 
na místě zásahu jsou nedostatečné. 

 
 

Cílem jednotek PO je poskytnutí sil a prostředků pro vytváření pátracích rojnic 
• místně příslušné jednotky PO s místní znalostí, 
• skupiny lezců nebo potápěčů k prohledání prostor, které jsou rojnici nepřístupné,  
• OPIS může povolat atestované kynology pro plošné vyhledávání. 

 
Technická podpora zásahu 

• podle požadavků velitele zásahu (zejména čerpací práce, čluny apod.), 
• radiové spojení se složkami IZS a s KOPIS, 
• osvětlení prostoru,  
• zázemí pro štáb velitele zásahu atd., 
• zabezpečování spojení, lezecké a potápěčské činnosti, provedení přepravy nalezené osoby z nepřístupných 

prostor do bezpečí.  
 
Doporučené vybavení  

• mapy nejméně 1:25000, ortofotomapa, GPS, buzola 
• signální prostředky, svítilny, chemická světla, píšťalka 
• spojovací a komunikační prostředky – megafon, radiostanice, mobilní telefon 
• termokamera, prostředky pro noční vidění 

 
Příprava rozvinutí rojnice 

• prostor se rozdělí na sektory pátrání, určí se pořadí prohledávání sektorů,  
• zvolit vyrovnávací čáry rojnice (zpravidla terénní čára, průsek, cesta, vodní tok apod.), z nichž dvě obvykle 

tvoří hranici sektoru a slouží jako výchozí, vyrovnávací  nebo konečné linie pohybu rojnice, 
• rojnice také může postupovat v tzv. kruhu z jeho středu nebo opačně z obvodu do středu, přičemž velitel 

rojnice určí výchozí místo. 
• stanovit rozestupy osob v rojnici, tak aby byla vizuálně pokryta veškerá místa mezi postupujícími členy 

rojnice. 
• určit způsob komunikace s jednotlivými členy rojnice (radiostanice, mobilní telefony, hlasem od člena k 

členovi). 
 
Postup rojnice 

• při postupu rojnice v terénu postupovat ohleduplně,  
• udržovat stejné tempo postupu od výchozí čáry k nejbližší vyrovnávací čáře tak, aby členové rojnice 

neztratili vzájemný vizuální kontakt, zejména při prohledávání špatně prostupných nebo méně přehledných 
míst.  

• velitel rojnice průběžně kontroluje rozestupy a vyrovnání rojnice, směr a rychlost jejího postupu, 
• důkladné propátrání zvláštního terénního místa se provádí po předchozí předběžné prohlídce, 
• po dosažení vyrovnávací čáry se rojnice zastaví, vyrovná, provede se kontrola spojení, velitel rojnice vydá 

pokyny k dalšímu postupu,  
• po dosažení konečné vyrovnávací čáry, která je hranicí sektoru, se oznámí veliteli zásahu výsledem pátrání, 

ten ho zaznamená do dokumentace. 
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Důkladné propátrání zvláštního terénního místa  

• pokud terén neumožňuje některé místo prohledat (skalní útvary, povrchové a podzemní prostory, jeskyně 
apod.), člen rojnice to okamžitě oznámí veliteli rojnice, který místo zanese do mapy pro následné důkladné 
propátrání, 

• u budov a pozemků, které se nalézají v sektoru pátrání a v nichž je přítomný majitel nebo uživatel je 
požádán o zkontrolování tohoto objektu, 

• objekt, který je uzamčený a opuštěný a nejeví známky násilného vniknutí se neprohledává. 
 

 

 


