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Slovo úvodem 
Vážení čtenáři, nyní se k vám dostává časopis 124. 
územní skupiny (ÚS) INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION (IPA) sekce ČR, který je součástí její 
koncepce činnosti a naplňování cílů IPA. Je to další 
forma seznamování členů IPA s činností této územní 
skupiny a občany s prací Policie KŘP hlavního města 
Prahy a to nejen v podmínkách České republiky, ale 
postupem času i pro zahraničí v cizojazyčné mutaci.  
Již dříve se pod vedením našeho člena V. Duška a 
jeho kolegy Ing. J. Konečného podařilo v letech 1978-9 
zviditelnit 114. US IPA a celou IPA sekci ČR vydáním 0 
a 1. čísla časopisu Český IPA zpravodaj. Další číslo 
tohoto časopisu připravené pro tisk bylo pozastaveno z 
důvodů nezajištění smluv mezi IPA a vedením MV ČR 
a PČR. Činnost časopisu však fungovala dále. Články 
se již nezveřejňovaly v tomto časopise, ale jeho cíle a 
myšlenky se dále propagovaly v jiných tiskovinách a na 
internetu i intranetu. 
Časopis bude prozatím vycházet pouze v elektronické 
podobě jako součást webových stránek ÚS 
v čtvrtletních intervalech. Bude doplňkem současného 
obsahu stránek, kde je spíše přibližována činnost ÚS. 
V tomto časopise bychom vám rádi představovali 
osobnosti IPA, názory členů i nečlenů IPA, úvahy 
k různým událostem apod. 
Vážíme si toho, že jsme členy 124. ÚS při Policii ČR 
KŘP hlavního města Prahy. Tato složka má proti 
ostatním organizačním celkům policie pro svou 
specifičnost nelehkou práci. Působí totiž na území 
s velkou koncentrací osob - jak domácích, tak turistů. 
Jsou zde centrální úřady, vrcholné orgány politických 
stran, větší koncentrace historických budov, 
infrastruktury, koncentrace osobní i veřejné dopravy. A 
navíc tato složka je pod drobnohledem občanů z celé 
republiky jako policie hlavního města republiky. To vše 
představuje a vyvolává větší nároky jak na samotné 
řadové policisty, tak na management KŘP, což je nutí 
ke kvalitní a organizátorské činnosti k zajištění dohledu 
nad dodržováním zákonnosti.  
Vydáváním tohoto časopisu doufáme, že rozšíříme 
oblast v propagaci IPA jak 124. ÚS, celé IPA tak i 
činnosti Policie ČR KŘP hl. m. Prahy .       KESUD 
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INFORMACE 

Předsednictvo 124. ÚS IPA sekce ČR 
nechalo vyrobit svou pamětní plaketu. Každá 
plaketa je v krabičce, má své číslo a je k ní i 
průkazka k vyplnění jména držitele. Tato 
plaketa bude sloužit k ocenění členů IPA a 
dalších významných osobností. O udělování 
bude rozhodovat předsednictvo 124.ÚS. 
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OSOBNOSTIOSOBNOSTIOSOBNOSTIOSOBNOSTI    
 

Rudolf Čížek, člen 124.ÚS 
IPA sekce ČR působí v 
této organizaci již sedm 
let. Pracuje jako policista 
na KŘP hl. m. Prahy. V 
mimopracovní činosti se 
zajímá o policejní historii. 
Tato jeho záliba pramení z 
přesvědčení, že dějiny a 
tradice jsou 

neoddělitelnou součástí nejen národů, ale i 
společností a organizací. To znamená i 
policie. Pokud chce člověk pochopit 

současnost, musí znát i minulost. A tak 
poznávání dějin rozšiřujíe i obohacuje jeho 
vědomosti, což vede k posilování hrdosti na 
svůj národ i příslušnosti k policii. Gnoseologie 
(z řeckého slova gnósis – poznání + logos 
slovo; poznávání) dějin vede také i k lepšímu 
pochopení souvislostí a zákonitostí.  V rámci 
této záliby se Rudolf Čížek zúčastňuje a 
aktivně zapojuje do „Konferencí policejních 
historiků“, pořádaných neformálním „Klubem 
policejních historiků“ - při Muzeu Policie ČR, 
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a 
Četnické pátrací stanice Praha. Účastníci 
konferencí se snaží přibližovat historii 
policejních sborů v celém jejich historickém 
vývoji. Nalézají v archivech již zapomenuté 
nebo záměrně zapomenuté skutečnosti, 
dosud neznámé souvislosti a tato 
znovuobjevená fakta pak následně doplňují 
mozaiku policejní historie a napomáhají 
mnohem objektivnějšímu pohledu na ni. Sám 
R. Čízek se podílel na vzniku dokumentu 
ostravskékého studia České televize nazvaný 
„SKRYTÉ  ZLOČINY OSMAŠEDESÁTÉHO 
ANEB ŽALOBA Z ULICE 1968”.  Jako autor 

námětu se podílel na zveřejnění  materiálů 
z prvních srpnových dnů a týdnů roku 1968. 
Dokumenty obsahují události z ulic Prahy 
nahlášené na operační středisko policisty, 
občany a jinými subjekty. Všechna hlášení 
byla v časových intervalech tak, jak tyto 
případy stačili zaznamenávat jednotliví 
operátoři. Součástí těchto záznamů byly i 
seznamy osob, které byly okupačními vojsky 
zabity, těžce zraněny, nebo byl na nich 
spáchán trestný čin. Ale byly zde i případy 
majetkové trestné činnosti spáchané  vojáky 
okupačních armád na území Prahy. 
Příspěvky z “Konferencí policejních historiků”, 
jsou pak shromažďovány a vytištěny v 
ALMANACHU příspěvků, který je vydáván v 
omezeném nákladu pro členy klubu a je 
neprodejný.     3.6.09 KEŠ 
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