Je přesně polovina prázdnin. Před měsícem obdrželi školáci hodnocení své celoroční práce ve
formě vysvědčení. I já jsem od některých z vás obdržela hodnocení mé práce. Ta jsou vesměs
pozitivní, za což jsem ráda. Nicméně jsem dostala i vyčiněno za občasné chyby a šotky, kteří se mně
vloudí do textů. Upřímně musím přiznat, že většinou se zápalem kontroluji a hodnotím především
obsah svého sdělení, než jazykovou stánku, což chápu, že některé z vás u tiskové mluvčí hrubě
pohoršuje. Jsem však také jen člověk a člověk chybuje. Proto prosím mé občasné nepřesnosti
omluvte. Dobré rady a připomínky uvítám na e-mailu marketa.janovska@pcr.cz
Nyní pojďme k dnešnímu tématu, kterým jsou „houbaři“ a potažmo i turisté. Letos tomu
naštěstí zatím tak není, nicméně vloni jsme během měsíce srpna a září evidovali téměř denně
jednoho ztraceného houbaře nebo „výletníka“ v lese. Jednalo se převážně o starší občany, kteří si
vyrazili do jim známých míst na houby, ale v zápalu sběru plodin se zamotali a ztratili. Scénáře byly
často totožné – pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů mobilní telefon. Nabitý a puštěný
mobilní telefon je často jediným záchytným bodem, který mohou policisté při hledání místa výskytu
pohřešované osoby využít. Telefon, ale musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u lesa nebo na kole
v košíku. U sebe! Věřte mi, že vám to může opravdu zachránit život. A případná škoda za ztrátu
mobilního telefonu určitě není tak velká, jako když vás policisté nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích nebo v polích s vysokým porostem,
policie vám radí:







pokud je to možné, choďte ve dvojici
vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově orientujete
sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
nejdůležitější rada je – berte si s sebou nabitý mobilní telefon, neboť ten vám v případě
vyhlášení pátrací akce může „zachránit život“; policisté mohou pomocí něj najít místo vašeho
výskytu; pro seniory jsou užitečným pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového tlačítka automaticky odešlou SMS
zprávu až na pět telefonních čísel; pokud někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, může zavolat
zpět a vysílající mobilní telefon automaticky hovor přijme a přepne ho na hlasitý reproduktor,
což je výhoda v případě, že osoba, která o pomoc žádala, již není schopna hovor přijmout
sama
dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“, kterou leze stáhnout zdarma do
chytrých mobilních telefonů, kterou využití nejen senioři, ale všichni, kdo potřebují
především zdravotnickou pomoc

Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí kolotoč, když je zahájena
pátrací akce. Což zde nepíšu proto, abyste se báli zavolat na linku 158, ale pro představu, co taková
pátrací akce obnáší. Po občanech proto chceme alespoň nezbytné minimum – již několikrát
zmiňovaný plně nabitý mobilní telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani rodina neví, kam jste šli nebo
jeli, je pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci není problém zorganizovat, ale musíme vědět, do
jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby bylo efektivní. Do pátrací akce bývají zapojeni nejprve operátoři
linky 158, jejichž úkol je poměrně důležitý, neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních a přesných
informací se odvíjí další činnost všech zúčastněných složek. Pak přichází na řadu operační důstojníci,
velící policejní důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková jednotka, psovodi a policisté ze
zvláštních útvarů například s termovizí a jinými podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto řetězci
hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a věcná informovanost veřejnosti prostřednictvím
sociálních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií se nám několikrát vyplatila. A můžu vám říct, že je to
pocit k nezaplacení. Jako příklad můžu uvést pátrání po 11letém chlapci z Vysokého Mýta, který byl
s rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015. Rodina nahlásila, že pohřešuje

chlapce někdy v podvečer. Přímo u písníku jsme si vytvořili improvizovaný „štáb“ kde se velelo, a
rozdělovaly se úkoly. Do pátrání se automaticky přizvala i policejní letka. Během několika málo minut
vzlétl v Praze do vzduchu vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil policista, který má dobrou místní
znalost a naváděl tak piloty na přesná místa k průzkumu. Nesmím zapomenout ani na velkou pomoc
hasičů, kteří pátrali mimo jiné na vodní hladině na člunech. Každý přesně věděl, co má dělat. Všechno
klapalo, jak mělo a i můj úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji dostat chlapcovu
fotku na sociální sítě, weby, do rádií a do večerních zpráv, což se nám podařilo. Některé z hlídek jely i
podél hlavní silnice z Mělic, přes Valy a Pardubice směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři hodiny
pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme si mohli přát – chlapce policisté našli nedaleko
Sezemic, jak jde po silnici domů, směrem na Vysoké Mýto. Unaveného, ustrašeného, ale šťastného
jsme ho předali rodičům a nám všem spadl kámen ze srdce…
To je krátká ukázka toho, co každé pátrání obnáší. Proto vás prosíme, dodržujte výše uvedené
zásady a neprodlužujte si sami čas, za který vás můžeme najít. Hezké léto, a příjemné dovolenkové
dny Vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

