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Žďár nad Sázavou je jediné 
město na Vysočině, kde mají 
přímo v nádražní budově své 
zázemí policejní kynologové. 
Úprava vhodných prostor stála 
480 tisíc.
� Lenka Kopčáková

Ve služebním traktu žďárské 
výpravní budovy má od dubna kraj-
ská policie čtyři místnosti. Uni-
formovaní muži se služebními psy 
navozují u cestujících větší pocit 
bezpečí. Kromě nich v areálu vla-
kového nádraží působí i pracovníci 
najaté bezpečnostní agentury.

Zrekonstruované prostory v prv-
ním patře nádražní budovy předala 
Krajskému ředitelství policie Kraje 
Vysočina (KŘP) do užívání Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC). 

Obě státní instituce mají první zku-
šenosti z podobné spolupráce v Pro-
stějově. 

„Všude tam, kde je vidět uniformova-
nou polici, není vidět kriminální živly. 
Přítomnost policie na nádraží odrazu-
je skupinu nepřizpůsobivých spoluob-
čanů, která nerespektuje žádná pravi-
dla,“ říká po zkušenostech náměstek 
generálního ředitele SŽDC pro sprá-
vu majetku Tomáš Drmola.

Začátkem léta 2016 došlo k pře-
vodu všech českých nádraží na stát-
ní Správu železniční dopravní cesty. 
Společnost následně, vedle moderni-
zací nádraží, řešila také využití jejich 
volných prostor.

Nejméně 50 let stará budova žďár-
ského nádraží prošla před pár roky 
rekonstrukcí. Na dnešní potřeby 
dopravce je ale nadměrná, a admi-
nistrativní prostory tu již několik let 
zely prázdnotou. 

Na nádraží je velký pohyb osob, 
v blízkosti je velké sídliště, hyper-
market, a nedaleko centrum města. 
SŽDC tedy vyhodnotila, že policej-
ní pracoviště by svou přítomností 
výrazně zkvalitnilo bezpečnost pro-
středí. 

Jednání mezi oběma státními insti-
tucemi začalo v roce 2016, vlastní 
stavební práce běžely od ledna do 
konce března letošního roku.

Rekonstrukce čtyř kanceláří, 
uzpůsobená potřebám policie, stá-
la SŽDC celkem 480 tisíc korun. 
Největší položkou úprav byl sklad 
pro zbraně a bezpečnostní materiál. 
Policejní služebna nyní zabírá asi 20 
% z celkových nevyužitých prostor 
žďárského nádraží. Přinesla zlepšení 
dosud nevyhovujících prostorových 

podmínek pro práci policejních spe-
cialistů.

Psovodů se psy bude pět
„Nejlepší prevencí je policista na ulici, 

a věřím, že přítomnost policistů v budo-
vě žďárského nádraží ČD, i na blízkém 
autobusovém nádraží, kde se pohybují 
i méně přizpůsobiví obyvatelé, přispěje 
k vyšší bezpečnosti,“ míní plk. Karel 
Sehnal, náměstek ředitele Krajského 
ředitelství policie Kraje Vysočina pro 
vnější službu.

Ke slavnostnímu předání symbolic-
kého klíče došlo 3. dubna, a kynolo-
gové ze žďárského územního oddě-
lení Policie ČR již následující den 
nastoupili službu v novém působišti.

Ve Žďáře zatím slouží tři policejní 
psovodi se služebními psy, ale brzy se 
má jejich počet navýšit. Dle slov plk. 
Sehnala má nově v každém územním 
odboru kraje sloužit minimálně pět 
dvojic - psovodi a pesy.

„Ještě musíme do budoucna vyřešit 
ubytování našich pejsků. V místě, kde 
je máme nyní, má v budoucnu vést 
obchvat města Žďáru nad Sázavou,“ 
připomíná plk. Sehnal. 

Pracovišť služební kynologie v 
nádražní budově ale nebude dal-
ším kontaktním místem pro veřej-
nost. Tím pro územní odbor Žďár 
n. S. zůstává centrum Policie ČR na 
Brněnské ulici, kde je nepřetržitá 
24hodinová služba. Při protiprávním 
jednání ale i policista-kynolog přijme 
od občanů oznámení, a začne jednat. 

Jak vysvětluje vedoucí služeb-
ní kynologie mjr. Martin Růžič-

V DeN otevření nové služebny kynolo-
gů byl přítomen i nadějný policejní pes 
Jack. Ve svých 20 měsících je už specia-
lista na vyhledávání výbušnin. 

 Foto: Lenka Kopčáková

Kynologové sídlí v budově nádraží

Symbolický klíč od nové služebny Policie ČR převzal v dubnu zástupce kraj-
ského ředitelství policie, plk. karel Sehnal. Spolu se zástupcem Správy železniční 
dopravní cesty Tomášem Drmolou slavnostně přestřihli pásku opravených pro-
stor. 

Tomáše Drmolu,
� náměstka generálního ředitele SŽDC 
pro správu majetku 

Mnozí Žďáráci ještě vzpomínají na 
tzv. drážní policii v budově žďárské-
ho nádraží, kde sloužil i policista se 
psem. Ta byla asi před 20 lety zru-
šena. Nádraží se začalo stávat úto-
čištěm lidí bez domova a opilců…
Jak jste posledních 20 let z tohoto 
pohledu vyhodnotili? 

Já jsem na začátku roku 2016 inicioval 
znovuobnovení drážní policie, dokon-

ce jsem tuto myšlenku přednesl v bez-
pečnostním výboru Parlamentu ČR. 

Osobně bych byl „všemi deseti“ 
pro obnovení drážní policie, ale to v 
dohledné době není reálné. Budeme 
se tedy snažit dostat co nejvíce pořád-
kové policie na česká nádraží v rámci 
„zápůjčky“ prostor. 

Policie ČR jako státní organizace 
nám nemusí platit žádný nájem, pou-
ze si uhradí energie, vodné a stočné. 
Pro nádraží a blízké okolí je přítomnost 
policie celospolečenským přínosem. 
 -lko-

Jedna otázka pro

ka, krajská policie pracuje se dvěma 
osvědčenými služebními plemeny 
- německým ovčákem a belgickým 
ovčákem. 

„máme psy-specialisty na vyhledává-
ní výbušnin, drog, nebo na detekování 
akcelerantů hoření (látek zneužitel-
ných k založení požáru) a vyhledávání 
ohniska požáru,“ informuje. Tito psi 
mají zázemí v krajském městě, a pso-
vodi s nimi dle potřeby vyjíždí po 
celé oblasti. 

Ve Žďáře budeme běžně potkávat 
policejní psy s klasickým výcvikem. 
Policejní kynologové s nimi vykoná-
vají základní kynologické činnosti, 
jako je pátrání po pachatelích, řešení 
porušení veřejného pořádku, dohled 
při sportovních akcích. Kynologové 
se aktivně účastní pátracích akcí po 
pohřešovaných osobách.

Ozdobou slavnostního uvede-
ní kynologického pracoviště byl 
německý ovčák Jack, který ve svých 
20 měsících už je specialistou na 
vyhledávání výbušnin. Jak odborník 
na kynologii vysvětlil, výcvik Jacka 
umožňuje, aby byl k lidem kontakt-
ní. Takže od nás, novinářek, se Jack 
ochotně nechal drbat za ušima.

Měl totiž zrovna služební volno…
Ale svého pána nespustil z očí, při-
praven k okamžité akci…

Jak vypadá policejní zásah
V minulosti museli na žďárském 

nádraží opakovaně zasahovat policis-
té z obvodního oddělení, pokud lidé 
bez domova odmítali opustit halu 
před jejím nočním uzavíráním. 

Pokud přes den lidé bez domova 
posedávají na lavičkách, nepijí alko-
hol a neobtěžují ostatní cestující, 
nedopouští se žádného protiprávní-
ho jednání.

Policie bývala na nádraží přivolává-
na také kvůli opilým bezdomovcům. 
Dnes, díky své přítomnosti v budo-
vě, mohou být první na místě poli-
cejní kynologové.

A jak takový policejní zásah v are-
álu nádraží může vypadat, to pro 
ŽN vysvětluje mjr. Dana Čírtková, 
vedoucí odd. tisku a prevence KŘP.

Jak říká, lidé mají protiprávní jed-
nání nadále oznamovat na tísňové 
lince 158. „operační důstojník vyšle 
na místo nejbližší hlídku. A pokud se 
policejní psovod nachází ve velmi blíz-
ké vzdálenosti, bude na místě první. 
Stejně ale přijede motorizovaná hlíd-
ka, která věc vyřeší dle charakteru jed-
nání,“ informuje policistka. 

Osoby v podnapilém stavu, které 
ohrožují své zdraví a život, policisté 
umístí na protialkoholní záchytnou 
stanici. „Teprve pak se dokumentuje, 
protože s podnapilým nelze provádět 
úkony trestního řízení. V případě zra-
nění ještě k zásahu přistupuje zdravot-
nická záchranná služba,“ vysvětluje 
mjr. Dana Čírtková. 

Žďár chystá revitalizaci sportovní 
zóny na Bouchalkách. Běží soutěž na 
zhotovitele zakázky za zhruba 29 mil. 
Kč.

Má vzniknout budova se společným 
moderním zázemím pro fotbal a tenis, 
úprav se dočkají čtyři tenisové kurty a 
vyrostou základy pro nafukovací teni-
sovou halu. 

Stavba má začít letos 1. 6. a skončit 
31. 3. 2019. Radnice na plánu spolu-
pracovala se zástupci obou sportov-
ních klubů. Zejména tenistům stavba 
výrazně zasáhne do sezóny, ale s vidi-
nou celoročního sportování rádi na 
ztížené podmínky přistupují. Techno-
logické uzpůsobení střechy nového 
objektu umožní retenci dešťové vody. 

Poslouží ke zkrápění kurtů. 
Fotbalisté se také dočkají nové umělé 

trávy pro celoroční využití za 2.8 mil. 
Kč. Té současné letos končí certifikát 
pro ligové soutěže. 

Jak vysvětluje starosta Zdeněk Navrá-
til, umělá tráva je nejvíce „vydupaná“ 
ve středu hřiště a kolem branek. Vlas 
má mít délku 6 cm, což již na expono-
vaných místech nesplňuje. 

„Již při kontrole před dvěma lety umělá 
tráva vykazovala vady. Např. se odchy-
lovala spodní fólie.Neměli jsme ale na 
výměnu prostředky,“ dodává místosta-
rosta Josef Klement. Zachovalé části 
starého trávníku poslouží jinde, třeba 
na Piláku k pokrytí fotbalového plác-
ku.  -lko-

Zlepší sportovní zázemí


