
  

Projekt „Na správnou cestu! II“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002236 

 

 

Co dělat při útěku dítěte z domova? 
 

Děti útěkem z rodiny, internátního zařízení nebo výchovného ústavu řeší 

situaci, ze které nevidí východisko. Útěk je pro ně řešením, jak se vyhnout 

nepříjemnostem, trestu, nebo neúnosné situaci. Příčinou útěku může být také špatné 

zacházení v rodině, nebo touha po dobrodružství. V případě ústavního umístnění 

dítěte může jít o útěk z důvodu omezení svobody, pocit nespravedlnosti, neztotožnění 

se s vývojem situace, problémy s vrstevníky, šikana, ale také může být příčinou stesk 

a citové strádání. Pokud se stav a situace změní, pak se často samy vrací. Někdy však 

situace zajde až tak daleko, že po dítěti pátrá Policie ČR. 

Kdy by rodič měl ohlásit zmizení dítěte při podezření na útěk? 

Vyšetřovatelka Petra Padrnosová z Policie ČR sdělila: "Hned, pokud je indicie, že si 

dítě ublíží. Pouze u chronických útěkářů je možné nějaký čas vyčkat." 

Jak postupuje Policie ČR po ohlášení zmizení dítěte např. rodiči? Petra 

Padrnosová z Policie ČR uvedla, že se vše sepíše a je zahájeno pátrání. Hlídka Policie 

ČR vyjede na místo pobytu rodičů a zjišťuje informace o dítěti. "Může rodič nějak 

napomoci při pátrání?" K tomuto kriminalistka řekla: "Může podat informace o 

známých, kamarádech, důvodech útěku, místech, na kterých by se dítě mohlo 

zdržovat. Dále může sdělit rizikové faktory typu, zda se dítě v minulosti 

sebepoškozovalo, nebo vyhrožovalo sebevraždou". Policie mimo toto oslovuje 

sousedy a pátrá po dítěti v nejbližším okolí bydliště. Následuje zkontaktování učitelů, 

spolužáků, kamarádů. Rodiče obdrží kontakt na vyšetřovatele, na kterého se mohou 

dále obracet v případě dotazů, nebo vzpomenutí si na nové informace týkající se 

dítěte.  

Při pátrání Policie ČR může také využít lokalizace mobilního telefonu 

pohřešované osoby. Úspěšná lokalizace mobilního telefonu neposkytne přesnou 

polohu, ale nasměřuje Policii ČR k určité oblasti, která je pokryta vysílačem. Policisté 

pak mohou požádat o pomoc zástupce dané obce, městské části atd. o zapojení do 

pátrání. Hlášení místního rozhlasu může přinést od občanů informace, které nasměřují 

policisty dále (např. chataři mohli dítě zahlédnout, nebo jej viděl nějaký houbař). V té 

době je již do prohledání oblasti zapojeno více policistů z nejbližších obvodních 
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oddělení. Mimo běžné uniformované policisty se do pátrání zapojují také psovodi, 

jezdci na koních či letecká služba Policie ČR. Konkrétně při jedné takové pátrací akci 

bylo v obci s rozšířenou působností Ivančice zapojeno do pátrání 30 policistů, z toho 

2 byli policejní psovodi, 3 policisté tvořili posádku vrtulníku a ostatní policisté byli z 

různých obvodních oddělení soudního okresu Brno-venkov a Brno-město. 

 Ocitnete-li se někdy v situaci, kdy Vaše dítě uteče z domova, pak zvažte 

všechny okolnosti a zamyslete se nad mírou nebezpečí, ve které se dítě může 

nacházet. Vyhodnotíte-li situaci jako vážnou, pak se nebojte obrátit na Policii ČR, která 

využívá všech možných prostředků k nalezení dítěte. V takových momentech můžete 

pomoci tím, že podáte Policii ČR informace o kamarádech vašeho dítěte, oblíbených 

místech a také rizikových faktorech, které by mohly dítě bezprostředně ohrožovat. 

Důležité je zachovat klid a konstruktivně spolupracovat s Policií ČR.  

 Text článku vzešel s diskusí mezi odborníky v rámci Týmu pro mládež Brno-venkov 

realizovaného v projektu „Na správnou cestu! II“, který je financován z ESF prostřednictvím 

OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  
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