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Zpráva pro ředitele škol 

 

 

 

Vážené paní ředitelky a páni ředitelé, 

  

dovoluji si Vás oslovit touto formou, neboť jsem počátkem tohoto týdne na sociálních sítích 

zaznamenala výskyt zpráv o lákání dítěte ze strany neznámého muže, aby si k němu přisedlo 

do auta. Tento muž jim měl nabízet bonbóny, anebo že si mohou pohladit psa. K těmto událostem 

mělo dojít v oblasti Prahy 4 a 10. 

  

V období od 10. října 2022 do včerejška jsme přijali celkem čtyři oznámení, která jsme řádně 

zaevidovali na útvarech místních odděleních policie Podolí a Strašnice. Policisté, v reakci 

na předmětná oznámení, posílili výkon služby v rizikových lokalitách a to jak formou přímého, tak 

i skrytého dohledu. Všechna oznámení jsme prověřili a jsme si jisti, že tato spolu nesouvisí, jelikož 

nemají žádné společné znaky. 

  

Provedeným vyhodnocením dostupných kamerových záznamů, zaslaných poznatků z řad 

veřejnosti a zjištěných vlastních poznatků se nám doposud nepodařilo získat relevantní informace, 

že by k těmto událostem došlo.  

  

U dvou případů jsme dokonce jednoznačně vyvrátili, že by k těmto skutkům došlo. Na sociálních 

sítích koluje fotografie dodávky Fiat Ducato i s RZ a tvrzením, že se jedná o onoho zvrhlíka. Řidiče 

jsme dohledali a toto tvrzení se nepotvrdilo. 

  

Žádné oznámení tohoto charakteru nebereme na lehkou váhu a vždy prověřujeme všechna 

svědectví, výpovědi, kamerové záznamy... Proto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při řešení 

těchto událostí. Nejdříve prosím jakékoliv podezření oznamte na nejbližší útvar Policie České 

republiky či linku 158 a poté se s policisty domluvte na dalším postupu, např. v postupu 

informování rodičů apod. 

  

Ve vztahu k dětem doporučujeme zopakování základních pravidel, aby se nebavili s cizími lidmi, 

nebrali si od nich žádné dárky, nikam s nimi nechodili a nesedali do cizího auta. 
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Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste se nepodíleli na zasílání informací, které různě kolují 

po sociálních sítích a nepřispívali tak k šíření neověřených a nepodložených informací. Pokud 

budete potřebovat ověřit nějaké informace, spojte se prosím nejdříve s mjr. Mgr. Janem Krátkým, 

email: jan.kratky@pcr.cz, tel.: 731 553 293 a společně tak přispějeme k řádnému objasnění 

situace bez vytváření zbytečné paniky. 

  

S přátelským pozdravem  

 

 

   

Vyřizuje: 

mjr. Mgr. Jan KRÁTKÝ 

tel.: 974 854 298 

  

  plk. Mgr. Renáta HAVLÍKOVÁ 

  ředitel OŘ Praha IV 

   

   

schváleno elektronicky 

   

 


