
 

  

30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  

MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV 

 

Vznik Městské policie Adamov 

Městská policie v Adamově byla zřízena dne 7.4.1992 obecně závaznou vyhláškou. 

Na začátku v Adamově sloužili 3 strážníci bez patřičného vybavení. Postupně byli strážníci 

vybaveni služebním vozidlem a služebními zbraněmi. Počet strážníkům se časem měnil až na 

nynější ustálený počet 4 strážníků, z nichž jeden vykonává činnost vedoucího strážníka.  

Po založení městské policie byli strážníci podřízeni starostovi města. Nyní jsou 

podřízeni místostarostovi města, jelikož je pověřen zastupitelstvem k řízení městské policie.   

Za dobu působení vystřídali strážníci tři sídla. Na úplném začátku byla jejich služebna 

součástí policejní služebny na ul. Osvobození, poté se již plnohodnotná služebna zřídila 

v budově dnešní firmy ADAVAK na ul. Nádražní a posledním aktuálním místem, kde mají 

strážníci zřízenou služebnu, jsou prostory Městského úřadu v Adamově, ul. U Kostela 46/1, 

679 04 Adamov. 

 

Vybavení Městské policie Adamov 

Z vybavení dřívější doby je možné zmínit služební zbraně, které zprvopočátku tvořily 

revolvery označení Arminius HW 38, později je nahradily samonabíjecí pistole ČZ 75 BD. 

Nyní probíhá fáze přezbrojování, kdy strážníci přechází na pistole ČZ P-10C. Jako služební 

vozidlo sloužila Škoda Felicia a poté Škoda Octavia, která bude nahrazena její modernější 

kopií. Základní prvky osobní výstroje či výzbroje strážníků jsou řekněme shodné s dřívější 

dobou. Jedná se o pouta, nějaké formy obušků, svítilen, zastavovacích terčů, slzotvorných 

prostředků, alkohol testerů či služebních zbraní. Dále dnešní doba umožnila strážníky vybavit 

osobními kamerami, výkonným tabletem pro přístup k různým agendám v terénu, ochrannými 

balistickými vestami, uspávacími prostředky na zvířata a technickými prostředky k zabránění 

odjezdu vozidla tzv. botičkami. Městská policie Adamov dále disponuje zařízením pro měření 

rychlosti vozidel. 

 

Městský kamerový dohlížecí systém ( MKDS) 

Jako prevence před majetkovým i jiným protiprávním jednáním byl v roce 2016 zřízen 

MKDS, který měl na začátku 14. kamerových bodů, které se postupně rozšiřovali do dnešních 

33. kamerových bodů. MKDS je obsluhován pouze strážníky a tito jako jediní mají přístup 

k záznamům. Záznamy slouží jako podpůrný prostředek při řešení protiprávního jednání či 

jsou předávány orgánům činným v trestním řízení.  Do budoucna je předpoklad, že se MKDS 

bude postupně rozšiřovat, jelikož jeho zřízení má preventivní charakter a byl nápomocen při 

objasnění několika přestupků či trestných činů.  

 

Statistika prováděných úkonů či zákroků  

Spektrum úkonů je velice široké. Od dopadení pachatelů závažných trestných činů po 

řešení neukázněných pejskařů. Velkým problémem Adamova byla v minulosti drogová 

problematika, kterou strážníci řešili a řeší ve spolupráci s PČR. Hodně osob bylo drogově 

závislých a probíhala zde i výroba drog přímo v bytech či v neobydlených objektech. Dalším 

specifikem bylo sprejerství, které hyzdilo velkou část Adamova. I tady strážníci, ve spolupráci 

s PČR, v minulosti vyvíjeli velké úsilí, aby byl tento problém odstraněn či přesunut do míst, 

kde je tato činnost legální. I přesto se občas objeví nějaký nový malíř, který se chce na 

veřejných místech zvěčnit.   

Běžné zákroky (úkony) dále tvoří přestupky proti veřejnému pořádku ( znečišťování 

veřejného prostranství, rušení nočního klidu), majetku ( krádeže v obchodních domech, 

poškozování věcí), občanskému soužití ( urážky na cti,  ublížení na zdraví) a samozřejmě 

nevhodné parkování vozidel.  Strážníci se často stávají i poradci ve věcech rodinných či 



obdobných, jelikož si za dobu působení v Adamově s obyvateli vytvořili bližší vztah. Často 

tak řeší neshody v rodinách, výchovu dětí, partnerské, finanční a jiné nepříjemnosti. 

Mimo výše uvedené strážníci během služeb dohlížejí na děti u škol, kontrolují 

parkování vozidel, pohyb osob na dětských hřištích, hřbitovy, venčení psů, zábory veřejného 

prostranství a mnohé další. V neposlední řadě působí preventivně svými pochůzkovými a 

hlídkovými činnostmi.  

 

Pravomoci strážníků 

Vyjmenovávat zde všechny pravomoci strážníků by bylo na dlouho, můžeme však říci, 

že pravomoci strážníků se do jisté míry shodují s pravomocemi příslušníků policie a je tedy 

nutné, nebo bylo by dobré, takto ke strážníkům přistupovat. Mějte na paměti, že pokud Vás 

vyzve strážník či policista k prokázání totožnosti, jste povinni výzvě vyhovět a v případě, že 

neuposlechnete, může to mít pro Vás nepříjemné důsledky (použití donucovacích prostředků 

či předvedení na policii). Samozřejmě, že vše je hlavně o dialogu, kdy strážníci jsou také jen 

lidé mnohdy s rozdílnými temperamenty, ale myslím, že se vždy snaží jednat profesionálně.  

 

Nároky na strážníky 

Strážníkem se nyní může stát občas starší 18 let, bezúhonný, zdravotně způsobilý a 

musí mít aspoň střední vzdělání s maturitou. Není výjimkou, že u strážníků slouží 

vysokoškolsky vzdělaní lidé. K výkonu činnosti strážníka musí dále čekatel složit zkoušku 

před zkušební komisí ministerstva. Na tuto zkoušku se čekatel připravuje většinou několik 

měsíců ve školícím zařízení, kde musí prokázat, že zná patřičně znění zákonů i použití 

donucovacích prostředků. Tuto zkoušku strážník opakuje po 5 letech do doby, než absolvuje 4 

zkoušky, po kterých má již osvědčení na dobu neurčitou a musí dále procházet pravidelným 

školením. Mimo tato školení musí strážníci minimálně jednou ročně absolvovat střeleckou 

přípravu, která je neméně důležitá pro bezpečné ovládání zbraně.  

 

Spolupráce s IZS 

Při výkonu činnosti strážníci spolupracují s hasiči (JSDH Adamov), zdravotnickou 

záchrannou službou, policií i jinými složkami IZS. Strážníci jsou napojeni na rozesílání 

automatických SMS zpráv a mohou tak být na místě události včas a poskytnout např. první 

pomoc zraněné osobě, usměrňovat provoz či být nápomocni při požáru.  

 

 

Závěrem bych Vám, občanům města, chtěl osobně za celou Městskou policii Adamov 

poděkovat za to, že ke strážníkům přistupujete s jistou mírou úcty i pochopením a zároveň 

doufám, že Vám naší činností dodáváme pocit bezpečí a jistoty, který si zasloužíte. Neváhejte 

se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem či nepříjemností…    

 

 

 

Mgr. Vítězslav Červený 

                                                                                                vedoucí strážník MP Adamov 


