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ÚVOD 
 
      Stejně jako v předchozích letech je Policií České republiky i letos zpracována 
zpráva o bezpečnostní situaci na území města Ostravy. Základem jsou statistická data, 
která se však snažíme komentovat tak, aby pod uvedenými čísly a grafy bylo možné si 
představit jak stav na jednotlivých problematikách, tak si vytvořit alespoň rámcovou 
představu o snahách, trendech, cílech a prioritách v práci Policie České republiky na 
území města Ostravy. Účelem této zprávy je zejména poskytnout zastupitelům města 
relevantní informace o úrovni zjištěné trestné činnosti, počtu objasněných případů i o 
trendech kriminality, byť jsme si vědomi, že ani čísla, ani komentáře nemohou 
postihnout vnímání bezpečnosti obyvatel Ostravy. 
 
      A stejně jako v předchozích letech bychom uvítali, kdyby ti, kterým je zpráva 
určena, ji pečlivě přečetli a prostudovali a v případě, že jim nebudou uvedená data 
srozumitelná, se na nás s důvěrou obrátili. Rádi poskytneme bližší vysvětlení. Je také 
nezbytné důrazně upozornit na to, že pocit bezpečí obyvatel Ostravy je značně svázán 
s funkční policií opírající se o potřebný počet zkušených a motivovaných policistů. A 
přestože vnitřní problémy policie nejsou předmětem této zprávy, níže uvedený graf 
alespoň naznačí a dokreslí její současný stav. 
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1. Úvodní p řehled o zjišt ěné trestné činnosti za rok 
2011 ve srovnání s rokem 2010 

 
 
 
 V úvodu je nutno konstatovat, že bezpečnostní situace na území města Ostravy 
je srovnatelná s podobně velkými městy v rámci České republiky. Charakteru velké 
aglomerace odpovídá také struktura páchané trestné činnosti. Bezpečnostní situaci lze 
považovat za stabilní, neboť došlo k mírnému meziročnímu poklesu zjištěné celkové 
kriminality1). Stejně jako v posledních letech je možné konstatovat, že hlavní podíl 
na počtu evidovaných trestných činů mají zejména trestné činy v oblasti bagatelní 
majetkové kriminality. Pozitivním zjištěním je zastavení negativního trendu, který jsme 
několik let pozorovali, v problematice krádeží věcí z vozidel způsobených vloupáním. 
Tento fakt se promítl i do mírného snížení celkové majetkové kriminality. Přesto však 
její podíl zůstává velký, a to i díky zvýšení počtu krádeží dvoustopých vozidel, či 
vloupání do bytů a obchodů. Pozitivně hodnotíme trvající trend poklesu mravnostní 
trestné činnosti, starosti nám však dělá mírný nárůst násilné trestné činnosti a zvyšující 
se agresivita pachatelů.   

Z níže uvedených čísel vyplývá, že v roce 2011 došlo k  meziročnímu poklesu 
zjištěné celkové kriminality o 0,4%. Nicméně došlo také k poklesu objasněných 
trestných činů.  

 
 
Celková zjištěná kriminalita 18.242(-67; -0,4%)2) 

Objasněno trestných činů 4.602 (-232; -4,8%) 
Celková objasněnost3)  25,23% (-1,17%) 
Stíháno osob   4.361 (-369;  -7,8%) 
Způsobená hm. škoda  1,224.174tis. Kč (-421,959.000; -34,5%) 
Policisty zajištěné hodnoty 8.405 tis. Kč (+6,355. 000; +310,0%) 
 

 
Policie ČR dělí kriminalitu do tří hlavních oblastí – obecná kriminalita, 

hospodářská kriminalita a zbývající kriminalita. Podíl těchto oblastí na celkové 
kriminalitě znázorňuje následující graf. 

 
 

                                                 
1 Zjištěná kriminalita – dále bude kromě slova zjištěná užíváno slova nápad ve stejném významu. 
2  Údaje v závorkách znamenají změnu oproti roku 2010, desetinná čísla jsou zaokrouhlena na jedno   
desetinné místo.  
3 Objasněnost znamená podíl zjištěných a objasněných trestných činů. 
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U hospodářské a obecné kriminality došlo k poklesu počtu trestných činů a u 

zbývající došlo k mírnému nárůstu. 
 

 

V oblasti obecné kriminality se dá hovořit o mírném poklesu, kdy došlo k rozdílu 
oproti roku 2010 o 107 skutků. U majetkové kriminality v oblasti prostých krádeží 
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kol…) došlo k meziročnímu poklesu oproti nárůstu v oblasti krádeží vloupáním (do 
bytů, chat, obchodů a ostatních objektů). 

U tzv. zbývající kriminality je možno vidět mírný nárůst, především nárůstem počtu 
trestných činů zanedbání povinné výživy a také u ostatní zbývající trestné činnosti.  

Příčinou poklesu nápadu trestné činnosti v oblasti hospodářské kriminality byl 
zejména úbytek u neoprávněného držení platební karty, u podvodů a úvěrových 
podvodů.  

Podrobnější rozbory jednotlivých oblastí kriminality na území města Ostravy jsou 
popsány v následujících kapitolách. 
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1.1. Územní rozložení kriminality, teritoriální roz díly 
Policie ČR Městské ředitelství Ostrava mělo v roce 2011 územní působnost 

rozdělenu mezi deset obvodních oddělení a dvě policejní stanice tvořící nedílnou 
součást svých mateřských obvodních oddělení. Největší podíl nápadu trestné činnosti 
v roce 2011 náležel do příslušnosti obvodních oddělení Mariánské Hory 12,72% a 
Hrabůvka 12,15% z celkového počtu zjištěných trestných činů. Následují obvodní 
oddělení Poruba 1, Zábřeh, Přívoz a dále viz. tabulka. 

Následující tabulka uvádí zatíženost4) jednotlivých obvodních oddělení Policie ČR 
MŘ Ostrava a podíl trestné činnosti spáchané v jejich místní působnosti na celkové 
kriminalitě. Tabulka uvádí také počty zjištěných přestupků v působnosti těchto 
oddělení. 

 

Obvodní odd ělení 
policie 

Počet 
spáchaných 
TČ 

Počet 
objasn ěných 
TČ 

Podíl TČ na 
celkové 
kriminalit ě v % 

Podíl obj. na 
celkové obj. v 
% 

Počet 
přestupk ů(bezbesipu)  

Mariánské 
Hory  

2.320 488 12,72% 10,60% 1.053 

Poruba 1 2.113 528 11,58% 11,47% 1.232 

Přívoz  2.029 414 11,12% 9,00% 1.280 

Ostrava st řed 1.789 411 9,81% 8,93% 1.076 

Vítkovice 1.731 467 9,49% 10,15% 1.358 

Zábřeh 2.099 542 11,51% 11,78% 1.164 

Slezská OVA 1.604 483 8,79% 10,50% 1.407 

Hrabůvka 2.216 701 12,15% 15,23% 1.559 

Poruba 2 1.746 383 9,57% 8,32% 1.402 

Vratimov 595 185 3,26% 4,02% 356 

Celkem 18.242 4.602 100,00% 100,00% 11.887 

V následující tabulce je uvedeno srovnání nápadu trestných činů u jednotlivých 
obvodních oddělení v letech 2010 – 2011. Je zřejmé, že díky optimalizaci provedené 
k 1.1.2011 došlo k vyrovnání nápadu u jednotlivých oddělení a jejich rovnoměrnějšímu 
zatížení. 

 
4)Zatíženost je počet evidovaných trestných činů na jednotlivých útvarech na jednoho sloužícího 

policistu. 
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Hlavním cílem výše zmiňované optimalizace bylo zorganizovat službu v rámci 
Městského ředitelství policie Ostrava tak, aby zatíženost na jednoho policistu byla co 
nejrovnoměrněji rozložena a byly tak vytvořeny nejpříznivější podmínky pro jejich 
práci. Společně s optimalizací obvodních oddělení proběhl stejný proces ve službě 
kriminální policie a vyšetřování, kdy došlo k integraci celkem dvou oddělení. 
Následující grafy ukazují, jaký byl předpoklad roční zatíženosti na začátku roku a jaká 
je skutečná zatíženost na konci roku dle skutečného a tabulkového stavu policistů.  
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Z grafů je patrné, že optimalizace přispěla ke srovnání zatíženosti jednotlivých 
obvodních oddělení. Předpoklad se s drobnou odchylkou přiblížil skutečnosti, kdy 
obvodním oddělením s nižší zatížeností tato oproti předpokladu vzrostla více a srovnala 
tak jednotlivá obvodní oddělení do pomyslného pásu zatíženosti. Výjimku samozřejmě 
představuje obvodní oddělení Vratimov, kde je zatíženost oproti ostatním útvarům sice 
zhruba poloviční, avšak úměrná tomu, že se jedná o obvodní oddělení II. typu. 
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2. Kriminogenní faktory 
Kriminogenní faktory na území města Ostravy jsou poměrně stálé a neměnné. Lze 

je formulovat následovně: 

• přetrvávající nízké právní vědomí obyvatelstva a nižší úroveň vzdělanosti 
odpovídající dřívější struktuře těžkého průmyslu, 

• nevšímavost a lhostejnost občanů k páchání trestné činnosti nejen 
na veřejnosti, 

• velký počet osob sociálně nepřizpůsobivých zdržujících se v tzv. 
vyloučených lokalitách na území celého města, 

• anonymita velkých sídlišť, která znemožňuje osobní znalost mezi občany 
bydlícími v dané lokalitě, 

• množství velkých obchodních středisek, nákupních center a zábavních 
podniků, které se nabízejí závadovým osobám k páchání protiprávního 
jednání, 

• konzumní způsob života, který mnohdy přeskupuje hodnotovou strukturu 
osobnosti, což často vede k malé opatrnosti k vlastním věcem, 

• pro velkoměsta typický vysoký počet rozlehlých parkovacích ploch 
hypermarketů, kde dochází ke značnému pohybu obyvatelstva, které je 
většinou nevšímavé ke svému okolí a v některých zjištěných případech 
nezodpovědné ke svým věcem, 

• málo ovlivnitelné mechanismy vzniku ohrožení veřejného pořádku 
a skupiny pachatelů ohrožující veřejný pořádek při konání nebo v souvislosti 
s konáním hromadných sportovních akcí, 

• snadný a těžko kontrolovatelný odbyt odcizených věcí, zejména na různých 
burzách, v zastavárnách a bazarech, 

• rostoucí nezaměstnanost a celkový dopad ekonomické krize na obyvatele 
města žijící v sociálně vyloučených lokalitách. 

 

Na základě zjištění získaných operativními činnostmi policistů Územního odboru 
služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Ostrava lze 
konstatovat, že stále významnějším kriminogenním faktorem se stává konzumace drog. 
Tato operativní zjištění byla verifikována magisterskou diplomovou prací Ostravské 
univerzity, která využila systém evidence drogově závislých osob páchajících trestnou 
činnost nastavený v rámci informačních systémů policie. Výsledek tohoto zkoumání je 
alarmující. Uživatelé drog se v Ostravě na trestné činnosti loupežných přepadení 
podílejí 54%. V případě, že bychom posuzovali pouze loupežná přepadení starších a 
nemohoucích osob na ulici a loupeže v hernách a barech, které jsou v Ostravě největším 
problémem, pak se dostáváme k 65% zastoupení osob zneužívajících drogy na této 
kriminalitě, a to se jedná o spíše kvalifikovaný odhad, stejně jako u trestné činnosti 
vloupání do vozidel, kde byl podíl drogově závislých odhadnut na 75%. Navíc lze 
předpokládat, že v souvislosti s prohlubující se ekonomickou i společenskou krizí se 
jejich podíl na trestné činnosti bude nadále zvětšovat. 
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3. Celková kriminalita 
Celkovou kriminalitou se rozumí veškerá evidovaná trestná činnost na teritoriu 

MŘP Ostrava. Stejně jako v loňském roce má Ostrava po Praze 4 druhý největší počet 
zjištěných trestných činů v ČR a zároveň nejvyšší počet objasněných trestných činů.  
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Jak již bylo zmíněno, celková kriminalita je dále dělena na oblast kriminality 
obecné, hospodářské a kriminality zbývající. Obecná kriminalita se pak dělí do dalších 
specifických skupin trestné činnosti. Vybrané oblasti kriminality a jejich podíl na 
celkové kriminalitě v roce 2011 je znázorněn následujícím grafem.  
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4. Obecná kriminalita 
  Celkem zjištěno             15.694 (-107; -0,7%) 
  Z toho objasněno                3.093 (-191; -5,8%) 
  Objasněnost              19,71 % (-1, %) 
  Způsobená hm. šk.             356.697 tis. Kč (+41.103,- Kč) 
  Podíl na celkové kriminalitě: 86,0% 

 

Obecná kriminalita zaznamenala nepatrný meziroční pokles nápadu, ale došlo také 
k poklesu objasněnosti o 5,8%. Bylo objasněno o 191skutků méně než v roce 2010. 
Obecná kriminalita tvoří 86% podílu nápadu celkové kriminality. Dále standardně 
členíme obecnou kriminalitu na kriminalitu násilnou, mravnostní, majetkovou a ostatní 
obecně-kriminální činy. Jejich procentuální zastoupení v obecné kriminalitě znázorňuje 
následující graf. 

 

Mravnostní kriminalita jako celek meziročně zaznamenala pohyb směrem dolů, 
tedy snížení o 9 skutků, což je -11,8%. Na úseku násilné kriminality došlo k nárůstu 
spáchaných skutků o 2,2%. Tyto druhy kriminality jsou veřejností často vnímány velmi 
citlivě a jsou považovány za vysoce společensky nebezpečné nejen kvůli následkům 
zanechaným na obětech. Často jsou velmi intenzivně medializovány prostřednictvím 
sdělovacích prostředků, což má význam nejen na vnímání policie z hlediska její 
úspěšnosti, ale také na vnímání pocitu bezpečnosti občanů obecně. Drtivý podíl 
trestných činů v oblasti obecné kriminality zaujímají majetkové trestné činy, v roce 
2011 především v kategorii bagatelní a pouliční trestné činnosti spočívající v 
různých krádežích a krádežích vloupáním do různých objektů. 
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4.1. Násilná kriminalita 
   

Celkem zjištěno 1.103 (+111; +11,2%) 
  Z toho objasněno 607(+19; +3,2%) 
  Objasněnost  55,0 % (-4,2%) 
  Způsobená hm. šk. 2.582 tis. Kč (-1 743 tis. Kč) 
  Podíl na celkové kriminalitě: 6,1% 
 
Nejvýznamnější ukazatelé nápadu násilné kriminality: 
  

Vraždy    5 (-6; -54,6%) 
 Loupeže   264 (+9; +3,5%) 
 Úmyslné ublížení na zdraví 377 (+16; +4,4%) 
 Nebezpečné vyhrožování 116 (+34; +41,5%) 
 Vydírání   87 (+18; +26,1%) 

Násilí na veřejném činiteli – policistovi 41 (+18; +78,3%) 
 Neoprávněný zásah do práva domu, bytu 10 (-2; -16,7%) 
 Týrání osoby žijící ve společném obydlí 11 (-10; -47,6%) 
 Nebezpečné pronásledování                 17 (0; 0,0%) 
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U této  problematiky  lze  konstatovat,  že v roce 2011 došlo k nárůstu o 11,2%.  

V rámci Městského ředitelství policie Ostrava je ve velké míře spolupracováno s 1. 
odborem obecné kriminality Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
zejména při spáchání závažných případů jako jsou vraždy, ublížení na zdraví s 
následkem smrti a jiné trestné činy. V roce 2011 bylo na území města Ostravy spácháno 
5 vražd, z toho 4 ve stadiu pokusu, což je o 6 méně než v roce 2010, tedy meziroční 
pokles o 54,6%. Všechny případy se podařilo úspěšně objasnit. Do prvotního šetření je 
dle povahy případu zapojeno vždy co nejvíce policistů zabývajících se odhalováním 
násilné trestné činnosti, zejména se jedná o policisty z 9. oddělení obecné kriminality 
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Územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie 
Ostrava.  

 
Počet vražd v roce 2011 výrazně klesl a dostal se na úroveň let 2006 - 2007, jak 

znázorňuje graf. 
U vražd spáchaných v roce 2011 nebyly zjištěny žádné souvislosti.  Situaci 

ve spojitosti s trestným činem vraždy lze tedy v Ostravě považovat za nerizikovou 
pro širší veřejnost. 

 
U trestného činu ublížení na zdraví se nápad mírně zvýšil. Bylo šetřeno 377 případů, 
což znamená mírný nárůst, avšak objasněnost nepatrně klesla. Nicméně z dlouhodobého 
hlediska jde o trend klesající. Co se týká závažných případů, šlo hlavně o napadení mezi 
muži, kdy pachatel způsobil poškozenému bodné poranění. Objasněnost těchto případů 
je vysoká. Pouze 5 skutků nebylo objasněno. Na úseku ublížení na zdraví s následkem 
smrti byl v roce 2011 vyšetřován jeden případ. 
  

Velice příznivý trend nápadu této trestné činnosti znázorňuje následující graf.  
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Na úseku loupežných přepadení došlo k výraznému poklesu objasněnosti. V roce 
2011 bylo evidováno celkem 267 trestných činů, objasněnost činila 37,83%. V roce 
2010 bylo spácháno 256 skutků a objasněnost činila 50,39%, což činí meziroční pokles 
o 12,56%. Tento stav je způsoben hned několika důvody. Jednak fyzickým poklesem 
početních stavů policistů - tj. málo nebo skoro žádné policejní hlídky v ulicích a s tím 
související minimum poznatků, které často vedly k objasnění takového druhu 
kriminality, dále také nedostatečné množství kriminalisticky zajištěných a 
upotřebitelných stop (v souvislosti s omezenými finančními prostředky na výjezdovou 
službu SKT MŘP Ostrava) a v neposlední řadě také neposkytování kompletních údajů 
z telekomunikačního provozu na základě nálezu Ústavního soudu (pod sp.zn.Pl.ÚS 
24/10 ze dne 22.3.2011, dne 12.4.2011 bylo zrušeno ustanovení § 97 odst. 3, odst. 4 
zákona č. 127 zákona č. 127/2005 Sb.). 
Většina těchto případů byla spáchána na ulici (tzv. „pouliční LP“), dále se jedná o 
loupežná přepadení spáchaná v objektech, jako jsou peněžní ústavy, benzínové čerpací 
stanice, restaurace, herny a sázkové kanceláře. V roce 2011 se jednalo o 42 případů, 
nejvíce poškozených bylo v restauracích a v hernách. Tyto skutky jsou nejčastěji 
páchány v nočních hodinách na osamocené ženské obsluze. Došlo ke 4 případům 
loupeží v peněžních ústavech, kdy se všechny podařilo objasnit. Oznámených případů 
loupeží na Policii ČR je daleko více, než je uváděno ve statistikách. V roce 2011 se 
jednalo o 100 případů šetřených jako loupež, avšak v závěru buď odložených – skutek 
se nestal (45), nebo překvalifikovaných na jiné trestné činy (55). 
     Z mediálně známých případů je třeba připomenout objasnění tzv. „pouličního 
případu“ loupežného přepadení s následkem smrti ze dne 11.8.2011 v 17:45 hodin na ul. 
Výškovická v Ostravě-Výškovicích na poškozeném muži. Tento případ se podařilo 
objasnit po cca dvou měsících, což je, s ohledem na minimum počátečních informací, 
velmi krátká doba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Neposkytnutí pomoci - usmrcení chodce a následné ujetí po dopravní nehodě - za rok 
2011 bylo oznámeno v rámci MŘ P ČR Ostrava celkem 5 případů kvalifikovaných jako 
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trestný čin „Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku“. Z daných případů se 
za celé období podařilo objasnit celkem 3 případy, jeden případ zůstal neobjasněný a u 
jednoho  případu  bylo  zjištěno,  že  nedošlo k trestnému činu (tj. skutek se nestal). 
U tr. činu vydírání došlo k nárůstu oproti předchozím létům. Bylo oznámeno cca 100 
případů. Z tohoto množství skutků byly vyšetřovány 4 případy šikany. Se sexuálním 
motivem bylo vyšetřováno 6 případů, z toho 3 se podařilo objasnit. Byly zaznamenány a 
vyšetřovány dva případy vydírání mezi nebo na podnikatelích. Pachatelé obou případů 
byli zadrženi a stíháni vazebně. 
Požáry - v roce 2011 bylo na území MŘ P Ostrava oznámeno na obvodních odděleních 
82 událostí - požárů. Z uvedeného počtu se jedná o cca 40 trestných činů.  Byly 
objasněny pouze 2 případy, což činí objasněnost 5,00%. V porovnání s loňským rokem 
2010 lze konstatovat, že počet požárů na území MŘ P Ostrava je vyšší, a to o 23 skutků 
(v roce 2010 bylo 54 skutků). Objasnění těchto případů je velmi náročné a 
komplikované vzhledem k tomu, že tyto jsou většinou beze svědků či stop, které by 
vedly k usvědčení konkrétního pachatele (žháře). 
Výbuchy - v roce 2011 nebyl zaznamenán žádný případ výbuchu. 
 

4.2. Mravnostní kriminalita 
   
Celkem zjištěno 67 (-9; -11,8%) 
  Z toho objasněno             40 (-17; -29,8%) 
  Objasněnost              59,7% (-15,3%) 
  Způsobená hm. šk.             1 tis. Kč (0  Kč) 
  Podíl na celkové kriminalitě: 0,4% 
 
Nejvýznamnější ukazatelé nápadu: 
Znásilnění   29 (-1; -3,3%) 
Pohlavní zneužívání ostatní 16 (-7; -30,4%) 

      Pohlavní zneužívání v závisl.  0 (-4; -100%) 
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Ve vývoji mravnostní kriminality došlo v roce 2011  k poklesu zjištěných skutků 
oproti roku 2010 o 9 případů, což znamená pokles o 11,8%. Došlo však také 
k meziročnímu poklesu objasněných mravnostních trestných činů o 29,8%. Nápad na 
uvedené problematice se sice mírně snížil, ale v celkovém měřítku je stav opětovně 
stabilizován. U neobjasněných skutků nejsou zjištěny takové informace, které by 
značnou mírou ohrožovaly vnitřní bezpečnost na daném teritoriu (tj. sériová trestná 
činnost). Je nutno podotknout, že z jedné čtvrtiny až jedné třetiny se jedná o případy 
vymyšlené nebo nezakládající skutkovou podstatu trestného činu.  

 
Policie ČR v oblasti mravnostní kriminality prioritně sleduje především tři 

kategorie trestných činů s vysokou společenskou nebezpečností, které zanechávají 
výrazně negativní následky na oběti. Jedná se o znásilnění, pohlavní zneužívání 
v závislosti a ostatní případy pohlavního zneužívání. 

 
 
 
Skladba známých pachatelů problematiky znásilnění nevykazuje znaky recidivy. 

Oběťmi těchto trestných činů byly v převážné většině osoby dospělé. U mladistvých se 
jedná o osoby věku blízké 18 let, tudíž osoby, u kterých pachatel nevyužil vyloženě 
dětské bezbrannosti. 
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U pohlavního zneužívání je situace obdobná jako u trestných činů znásilnění. Co 

se týče vztahu pachatel-oběť, není zaznamenána žádná série a ani recidiva. Je však 
zaznamenán nárůst prověřování mravnostní internetové kriminality ve vztahu k šíření a 
držení dětské pornografie. Dalším problémem internetové kriminality je navazování 
vztahů dospělé osoby vydávající se za vrstevníka s nezletilci. Cílem je získání fotografií 
nebo videí majících charakter dětské pornografie. Tato komunikace probíhá vesměs 
přes volně dostupné komunikační kanály (Skype, ICQ, chaty), u kterých je obtížné 
dohledat koncové uživatele, tj. pachatele protiprávního jednání. Vzhledem k nálezu 
Ústavního soudu ze dne 4.1.2012 k ustanovení § 88a tr. řádu bude možnost odhalení 
pachatelů této trestné činnosti prakticky nulová. 

 

 
 

4.3. Majetková kriminalita 
   

Celkem zjištěno 13.705 (-265; -1,2%) 
  Z toho objasněno  1.847 (-232; -11,2%) 
  Objasněnost  13,5% (-1,4%) 
  Způsobená hm. šk. 337.905 tis. Kč (34.471 tis. Kč) 
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  Podíl na celkové kriminalitě: 75,1% 
 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu při rozdělení majetkové kriminality na krádeže 

prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkové trestné činy:   
Krádeže prosté zjištěno 9.411 (-658; -6,5%) 

Z toho objasněno    1.173 (-189; -13,9%) 
Objasněnost     12,5% (-1,1%) 
Způsobená hm. šk.    177.470 tis. Kč (-8.075 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě: 51,6% 
 
Krádeže kapesní   1.084 (-446; -29,2%) 
Krádeže jiné na osobách  1.577 (+517; +48,8%) 
Krádeže mot. voz. dvoustopých 426 (+134; +45,9%) 
Krádeže věcí z automobilů  3.676 (-1.070; -22,5%) 
Krádeže jízdních kol   519 (+67; +14,8%) 
Krádeže v bytech   223 (+21; +10,4%) 
 

Krádeže vloupáním zjišť. 3.096 (+237; +8,3%) 
Z toho objasněno    455 (-91; -16,7%) 
Objasněnost     14,7 % (-4,4%) 
Způsobená hm. šk.    105.113 tis. Kč (+27.379 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě: 17,0% 
 
Vloupání do obchodů  277 (+79; +39,9%) 
Vloupání do výkladních skříní 12 (+7; +140,0%) 
Vloupání do restaurací a hostinců 98 (-37; -27,4%) 
Vloupání do bytů   274 (+18; +7,0%) 
Vloupání do RD   146 (-9; -5,8%) 
 

Ostatní maj. tr. činnost zj. 1.198 (+156; +15,0%) 
  Z toho objasněno  219 (+48; +28,1%) 

Objasněnost   18,3% (+1,9%) 
  Způsobená hm. šk.  55.322 tis. Kč (+15.167 tis. Kč) 
 

 
 
  Podvod    271 (+30; +12,4%) 
  Zpronevěra    53 (+7; +15,2%) 
  Poškozování cizí věci   818 (+118; +16,9%) 
 
V oblasti majetkové kriminality došlo v roce 2011 k meziročnímu poklesu 

trestných činů o 265, tedy o 1,2% na celkových 13.705 trestných činů. Podíl na celkové 
kriminalitě je u majetkových skutků 75,1%. V roce 2010 byl podíl 76,3%.  

Nápad kriminality v této oblasti ovlivnily především krádeže vloupáním a krádeže 
věcí z automobilů. K poklesu však došlo u krádeží prostých. Klesá počet zjištěných 
pachatelů této trestné činnosti. Nejvýznamnější ukazatele nápadu majetkové kriminality 
se nacházejí v úvodním přehledu této kapitoly.  



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
na území města Ostravy za rok 2011 

22 

 
Majetkovou trestnou činnost lze rozdělit na krádeže prosté, krádeže vloupáním a 

na ostatní majetkovou trestnou činnost. Podíl takto rozdělených kategorií majetkové 
kriminality na celkovém objemu zjištěné majetkové kriminality je znázorněn 
následujícím grafem.  

 
 

 
Majetková kriminalita tvoří největší podíl celkové kriminality na území města Ostravy  
(76,73%) a dále převážnou většinu obecné kriminality (88,58%). Na linii krádeží 
vloupáním do objektů je v porovnání s rokem 2010 zaznamenán opět mírně zvýšený 
nápad této trestné činnosti, a to zejména u vloupání do ostatních objektů, než které jsou 
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sledovány - tj. kiosků, obchodů a restaurací.  Nápad se výrazně zvýšil u vloupání do 
obchodů a naopak se výrazně snížil u vloupání do restaurací. Policisté si vysvětlují tuto 
skutečnost tím, že vniknutí do obchodů je snadnější vzhledem k zabezpečení 
sledovaných objektů. Ke vniknutí do obchodů, které jsou vesměs chráněny pouze sklem 
výlohy, není zapotřebí sofistikovaných metod, stačí pouze užití hrubé síly. Velkou roli 
hraje rovněž různorodost zboží. Významnou roli hraje skutečnost, že majitelé restaurací 
se navzájem znají, tedy se mohou dovědět o prodeji věcí odcizených z jejich podniku. 
U krádeží vloupáním do kiosků zůstává oproti roku 2010 stav prakticky neměnný. 
        Na linii krádeží vloupáním do bytů, rodinných domů, rekreačních chat a chalup 
došlo oproti roku 2010 k mírnému nárůstu. Zvýšení je zaznamenáno v případech 
vniknutí do bytů nezjištěným způsobem, kdy následně je zjištěno, že pachatel použil 
speciálně upravených nástrojů, jako je špachtle nebo planžeta. V problematice vloupání 
do rodinných domů je však v porovnání s rokem 2010 zaznamenán mírný pokles a 
došlo i k mírnému poklesu objasněnosti. Vzrostl nápad na úseku vloupání do chat a 
chalup, který je ale v celkovém počtu majetkové trestné činnosti zanedbatelný. Ostrava 
není chatařskou či chalupářskou oblastí, jedná se o aglomeraci městského typu. Co se 
týče pachatelů této trestné činnosti a jejich skladby, dochází zde k recidivě, a to ze ¾ z 
celkového počtu zjištěných pachatelů, zejména u sériové trestné činnosti. 

Ve vztahu k majetkové kriminalitě je třeba poukázat na skutečnost, že naopak 
k nejvyššímu nárůstu z celkové kriminality došlo na úseku krádeží na osobách, 
konkrétně na úseku tzv. „strhávaček“, což zahrnuje jak krádeže na osobách (stržené 
řetízky, hodinky, oděvní součástky apod.), tak kategorii loupeže (v případech, že se 
oběti aktivně bránily). Jestliže v roce 2010 se jednalo o 154 takových skutků, v roce 
2011 jich bylo evidováno již 263, což představuje nárůst o 41,44%. Jedná se o druh tzv. 
„pouliční kriminality“, která ale svým obsahem a způsobem provedení nejvíce tíží 
obyvatele města Ostravy, neboť je páchána v různých denních dobách bez rozdílu času, 
a to jak na velmi, tak i méně frekventovaných místech. 

 

4.3.1. Prosté krádeže 
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V oblasti majetkové trestné činnosti se v uplynulých letech projevoval negativní 
trend nárůstu trestné činnosti, a to zejména v kategorii prostých krádeží. Tento neblahý 
vývoj se v roce 2010 podařilo zvrátit u kapesních krádeží a v roce 2011 dosáhla policie 
úspěchu v podobě dalšího snížení nápadu této trestné činnosti na méně než 3 kapesní 
krádeže denně – možný vliv projektu „Bezpečnější Ostrava“. 

 
 Bohužel stále přetrvává lehkovážné jednání ze strany poškozených osob, často 
hraničící až s lhostejností ke svému či svěřenému majetku, a to přes neustálé 
preventivní působení ze strany Policie ČR na občany. Účinnost policejních opatření 
k zamezení této trestné činnosti je i díky tomuto faktoru malá. Kapesní krádeže 
evidujeme jak v nákupních centrech, tak i v prostředcích městské hromadné dopravy 
osob a také na místech, kde je shromážděno více lidí a vznikají tedy vhodné podmínky 
pro krádež, jako je tomu například v restauracích a barech ulice Stodolní. Jedinou 
cestou, jak tuto trestnou činnost alespoň regulovat, je soustavná cílená preventivní 
činnost, přičemž význam má jistě také přítomnost policistů a strážníků Městské policie 
Ostrava na kritických místech v rizikových časech dle prováděných operativních analýz. 

 
Problematika krádeží na seniorech a osobách se ztíženou možností obrany - 

pachatele tvoří velmi dobře organizované skupiny, vesměs olašských Romů, kdy se 
však jedná o operativní informaci. Jsou zaznamenávány případy i jiných legend (např. 
odečet elektřiny, plynu nebo vody, různé podomní prodeje zboží, vyúčtování záloh na 
poskytnuté služby). Dokazování této trestné činnosti je složité a do budoucna je nutné 
vyčlenit pracovníky SKPV pouze na tuto problematiku. 

 
 
U krádeží vloupáním do motorových vozidel a krádeží věcí z vozidel se nápad 

trestné činnosti oproti předchozímu roku 2010 snížil téměř o jednu čtvrtinu, z  4.746 na 
3.676  napadených  vozidel. Objasněnost ale  také významně poklesla, z 5,90%  na 
4,35%. Oproti předchozímu roku bylo také zadrženo a stíháno 174 pachatelů, což je ale 
o třetinu méně než v roce 2010. Denně je na území MŘ P Ostrava napadeno v průměru 
10 vozidel a v obecné rovině lze konstatovat, že tento druh majetkové kriminality tvoří 
v rámci MŘ P Ostrava zhruba jednu třetinu veškerého denního nápadu trestné činnosti. 
V rámci této problematiky došlo k nejvyššímu procentuálnímu poklesu skutků z celkové 
kriminality, a to o 22,55%, což ve srovnání s rokem 2010 činí o 1.070 napadených 
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vozidel méně. Tyto krádeže stále tvoří značné bezpečnostní riziko pro obyvatele města 
Ostravy.  
Na páchání citované trestné činnosti se, jako v roce 2010 a letech předchozích, podílejí 
především pachatelé recidivisté, kteří představují cca 83% všech zadržených pachatelů 
a bývají obvykle ve věku 20-40 let (77%). Odhadujeme, že více než 70% z nich tvoří 
drogově závislé osoby, které tento druh krádeží vyhledávají pro snadnost jejich 
provedení, komplikované dokazování a nízké trestní postihy. Ve způsobu spáchání činu 
převládá rozbití skleněné výplně některé z částí vozidel jako nejjednoduššího prostředku 
k získání věcí. Předmětem zájmu pachatelů zůstávají nadále věci, které se dají obratem 
zpeněžit - tj. autorádia, notebooky, mobilní telefony, navigace, fotoaparáty, viditelně 
odložené tašky a kabelky s věcmi (peněženkami, doklady, platebními kartami 
a hotovostí). Pachatelé jsou mobilní, pohybují se prakticky po celém území města 
Ostravy a svou trestnou činnost páchají v průběhu celého dne.  

 
 
V oblasti krádeží motorových vozidel dvoustopých došlo v Ostravě v roce 2011 

k meziročnímu nárůstu počtu případů, a to o 45,9% (tedy 134 skutků), zvýšila se i 
objasněnost. Nárůst případů je mimo jiné způsoben současnou celosvětovou krizí. 
Pozitivní je v předmětné oblasti skutečnost, že na území města Ostravy nedochází 
k organizovanému zcizování osobních motorových vozidel. 

 
 

 
Ze strany pachatelů jsou v oblibě nadále vozidla české výroby (Škoda 

FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA nebo FABIA). U zahraničních značek se jedná o 
vozidla starší, zejména vozidla koncernu VW. U vozidel staršího data výroby tzv. 
„vraků“ se jedná o krádeže s cílem získat majetkový prospěch z jejich prodeje jako 
druhotné suroviny ve sběrnách. Luxusnější a dražší auta jsou zcizována na objednávku. 

 
 Městské ředitelství policie Ostrava věnuje dlouhodobě problematice prostých 
krádeží značnou pozornost. V roce 2011 byl z předchozího týmu „Lovec“ přeformován 
nový specializovaný pracovní tým „Ulice“. Nejvhodnější cestou k eliminaci této trestné 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
na území města Ostravy za rok 2011 

26 

činnosti se stále jeví cílené policejní akce se zaměřením na pokrytí aktuálně nejvíce 
zatížených lokalit a zadržení recidivistů při využití institutu vazebního stíhání. 
Vzhledem k působení výše definovaných kriminogenních faktorů, včetně aktuální 
ekonomické situace, lze v této oblasti očekávat v budoucnu rostoucí trend a policie tuto 
trestnou činnost identifikuje jako jedno z bezpečnostních rizik na území města Ostravy. 
 

 

4.3.2. Krádeže vloupáním 
 

Za nejvýznamnější ukazatele kategorie krádeže vloupáním jsou považovány 
případy  vloupání do bytů a rodinných domků, které jsou občany velmi citlivě vnímány. 
Obydlí (byty a rodinné domky) jsou nejpostiženějším specifickým objektem vloupání. 
Strukturu krádeží vloupáním a podíl jednotlivých druhů napadených objektů znázorňuje 
graf. Ostatními objekty (podíl 69%) se rozumí zejména sklepy, sklady, kanceláře, šatny, 
zahradní chatky, altánky a podobné, jinak nespecifikované objekty. 
 

 
 

 
 
V roce 2011 došlo k nárůstu vloupání do ostatních objektů, obchodů, chat a bytů. 

Opačná situace je v případech vloupání do restaurací a do škol, kde došlo k výraznému 
snížení oproti roku 2010, a to u restaurací o 37 případů, tedy o 27,4%, a u škol o 40 
případů, tedy meziročně o 41,7% . Menší pokles je také evidován u krádeží vloupáním 
do rodinných domů,  a to o 9 případů oproti roku 2010, což znamená meziroční pokles o 
5,8%.  
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Obecně řečeno, vzhledem ke zhoršující se ekonomické a sociální situaci v regionu 

se dá očekávat nárůst těchto trestných činů. Policií jsou proto připravována některá 
preventivní opatření ve vztahu k vytipovaným provozovnám. 

 
 

4.3.3. Ostatní majetková trestná činnost 
 
V roce 2011 bylo spácháno celkem 1.198 ostatních majetkových trestných činů, 

z nichž 219 bylo objasněno. Objasněnost v této oblasti činí 18,3%. Nejvýznamnější 
ukazatele nápadu předmětné oblasti byly uvedeny v přehledu kapitoly o majetkové 
trestné činnosti.  Největší nárůst ve zmíněné kategorii byl zaznamenán u trestného činu 
poškozování cizí věci, kde se objevily především případy poškození zaparkovaných 
osobních vozidel. 

 

4.4. Ostatní obecná kriminalita 
   

Celkem zjištěno 819 (+56; +7,3%) 
  Z toho objasněno  599 (+39; +7,0%) 
  Objasněnost  73,1 % (-0,3%) 
  Způsobná hm. šk. 16.209 tis. Kč (+8.375 tis. Kč) 
   

Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 
Výtržnictví                  59 (-3; -4,8%) 
Sprejerství                218 (+77; +54,6%) 
Ohrožování mr. vých. ml.                42 (+15; +55,6%) 
Nedov. výr. a drž. psych. látek a jedů 63 (+11; +21,2%) 
Šíření toxikomanie                   2 (+1; +100,0%) 
Maření výkonu úřed. roz.                  343 (-71; -17,1%) 
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 V oblasti ostatní obecné kriminality došlo k meziročnímu nárůstu nápadu 
kriminality o 7,3%, tedy o 56 případů. Samostatnou kapitolou pak jsou případy 
sprejerství, kde v roce 2011 došlo k nárůstu evidovaných případů, a to o 77, což činí 
nárůst o 54,6%. Rovněž došlo k nárůstu případů ohrožování mravní výchovy mládeže o 
15 skutků, tedy o 55,6%. Naopak oproti tomu došlo k výraznému snížení případů 
maření výkonu úředního rozhodnutí. 
 Maření výkonu úředního rozhodnutí zaznamenalo pokles o 17,1%, což 
je důsledek faktu zrušení ustanovení §180d trestního zákona, „řízení motorového 
vozidla bez řidičského oprávnění“, v předchozích letech.  
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Trestné činy související s toxikomaniemi souhrnně označujeme jako „toxi“. 
Nejvýznamnější podíl v oblasti těchto trestných činů má nedovolená výroba a držení 
psychotropních látek a jedů, což lze souhrnně označit jako nealkoholovou toxikomanii, 
do které dále patří i šíření toxikomanie. U trestného činu nedovolené výroby a držení 
psychotropních látek a jedů došlo k nárůstu o 11 skutků (z 52 na 63 případů), tedy o 
21,2%. Zde je nutno podotknout, že odhalování této trestné činnosti je vzhledem k její 
vysoké latenci přímo úměrné počtu policistů (specialistů) věnujících se prověřování 
zmíněné trestné činnosti. Následující graf ukazuje vývoj skupiny trestných činů 
souvisejících s toxikomanií. 

 

 
 

Drogová scéna v Ostravě se oproti roku 2010 v podstatě nezměnila a je 
charakterizována zejména výrobou a prodejem pervitinu, marihuany, heroinu a extáze. 
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Prodej a výroba pervitinu je doménou občanů ČR, ale také občanů Vietnamu. Heroin je 
v současné době specifikem romské komunity a rovněž občanů Vietnamu. Přetrvává i 
nárůst podílu žen na této trestné činnosti v souvislosti s výrobou a prodejem drog. 
Každý rok se obměňuje síť výrobců a distributorů, a to zejména pervitinu. Část výrobců 
a distributorů se vrací z výkonu trestu odnětí svobody a po návratu páchají tuto trestnou 
činnost daleko rafinovaněji a konspirativněji. Místa výroby pervitinu se přesouvají 
mimo Ostravu. Přínosem v roce 2010 bylo zpřísnění prodeje léků obsahujících 
pseudoefedrin. Pachatelé tuto „komplikaci“ řeší nákupem v zahraničí (Polsko, 
Slovensko). 

Rovněž v roce 2011 se policie zabývala problémem prodeje tzv. sběratelských 
předmětů, které obsahují tzv. syntetické drogy, tedy látky, jež nejsou na seznamu 
zákonem zakázaných látek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
na území města Ostravy za rok 2011 

31 

4.5. Hospodá řská kriminalita 
 
Celkem zjištěno 1.216 (-36; -2,9%) 
Z toho objasněno 334 (-52; -13,5%) 
Objasněnost  27,5% (-3,4%) 
Způsobená hm. šk. 429.760 tis. Kč (-452.528 tis. Kč) 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 
 
  Podvod    137 (-18; -11,6%) 
  Neoprávněné držení platební karty 555 (-81; -12,7%) 

Úvěrový podvod   111 (-20; -15,3%) 
 

V roce 2011 došlo opět k meziročnímu poklesu hospodářských trestných činů, a 
to o 2,9%. Formy páchání trestné činnosti na tomto úseku jsou velmi rozmanité. Jedná 
se například o machinace s finančními prostředky, vylákání zboží s úmyslem 
je nezaplatit, podvody při uzavírání obchodních smluv, neoprávněné čerpání dotací, ale 
také legalizace výnosů z trestné činnosti či zneužití pravomoci úřední osoby jak 
v oblasti soukromé, tak i v oblasti správy a územní samosprávy (v roce 2011 řešeno 13 
takových případů). 
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Nejvýznamnější pokles v oblasti hospodářské kriminality zaznamenaly 
hospodářské druhy podvodů. Zejména u úvěrového podvodu se jedná o několikaletý 
pokles, což může znamenat změnu chování subjektů poskytujících zejména 
spotřebitelské úvěry.  Pokles o 81 případů (12,7%) byl také zaznamenán u trestného 
činu neoprávněného držení platebního prostředku, který velmi úzce souvisí s bagatelní 
majetkovou trestnou činností popsanou v kapitole o prostých krádežích – zejména 
pokles kapesních krádeží. 

 
 
 

4.6. Zbývající kriminalita 
 
Celkem zjištěno 1.331 (+75; +6,0%) 
Z toho objasněno 1.174 (+10; +0,9%)) 
Objasněnost  88,2 % (-4,5%) 
Způsobená hm. šk. 15.758 tis. Kč (-10.534 tis. Kč) 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 
   

Dopravní nehody silniční nedbal.  321 (+15; +4,9%) 
  Ohrožení pod vl. náv. látky, opilství  217 (-55; -20,2%) 
  Zanedbání povinné výživy   612 (+49; +8,7%) 
  Šíření poplašné zprávy   11 (+7; +175,0%) 

Ostatní trestná činnost   141 (+54; +62,1%) 
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I přes fakt, že u této kriminality došlo k nárůstu o 75 případů (6%), přesto zde 
evidujeme  pokles trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství a ostatní 
zbývající trestné činnosti, a to o 55 případů (20,2%). Nárůst naopak sledujeme u 
trestných činů zanedbání povinné výživy (o 49 případů, což je 8,7%) a mírný nárůst 
také u nedbalostních dopravních nehod (o 15 případů, což je 4,9%). 
 

Zbývající kriminalita zahrnuje také trestné činy, které hrubě narušují občanské 
soužití a které jsou podrobně sledovány policií, veřejností a sdělovacími prostředky. 
Jedná se o tzv. extremistické trestné činy (extremismus), mezi které patří hanobení 
národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob 
nebo k omezování jejich práv a svobod, podpora a propagace hnutí směřujících 
k potlačení práv a svobod člověka. U této problematiky došlo k výraznému 
meziročnímu poklesu. 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 
 
 Hanobení národa přesvědčení a  rasy       1 (-2; -66,7%), objasněno 1 (100,0%) 
 Podpora a propagace hnutí směřujících…1 (-4; -80,0%), objasněno 1 (100,0%) 
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5. Průběh přípravného řízení 
Zkrácené přípravné řízení - ukazatele: 
   Počet činů                                 1.273 

  

V roce 2011 bylo v průběhu přípravných řízení objasněno celkem 5.121 trestných 
činů. 

• ve standardním přípravném řízení 3.848 trestných činů, 

• formou zkráceného přípravného řízení 1.273 trestných činů. 

 

Zkrácené přípravné řízení - konají policejní orgány u typové kategorie trestných 
činů, které jsou charakterizovány jednoduchostí skutkového děje za použití 
standardních důkazních prostředků. Jeho podstatou je objasnění skutku, ve kterém je 
spatřován TČ, zjištění osoby důvodně podezřelé z jeho spáchaní, vyhledání důkazů a 
skončení v několikadenní lhůtě (nejdéle do dvou týdnů) po obdržení trestního oznámení 
či podnětu. Koná se o TČ náležejících do příslušnosti Okresního soudu, na které zákon 
stanoví trestní odpovědnost, jejíž horní hranice nepřevyšuje 3 léta. 

Policie ČR v Ostravě se dlouhodobě snaží o zvyšování kvality průběhu přípravného 
řízení. Především v co největší míře zkracuje délku přípravného řízení při zachování 
žádoucí kvality zpracování případu. Jedním z prostředků ke zkrácení doby přípravného 
řízení je právě využívaní zkráceného přípravného řízení podle § 179a zákona číslo  
141/1961 Sb. za splnění zákonných podmínek. 

Na poli páchané bagatelní trestné činnosti je zkrácené přípravné řízení efektivní 
metodou. Po spáchané trestné činnosti následuje rychlý trest. 

 
 
 
 

 
 
 

standartní 
přípravné řízení

3848
75%

zkrácené 
přípravné řízení

1273
25%

Průběh přípravného řízení v Ostravě v roce 2011
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6. Veřejný po řádek 
 

Oblast veřejného pořádku považujeme v Ostravě za dlouhodobě stabilizovanou, 
zejména co se týče ovlivňujících faktorů. Dlouhodobá a nadstandardní je zde spolupráce 
s Městskou policií v Ostravě. 

Přestože pojem veřejný pořádek nemá svůj jednoznačný výklad, můžeme jej 
definovat jako souhrn pravidel chování na veřejnosti, který je tvořen právními normami 
(zákony) a pravidly chování (která nejsou právně vyjádřena). Nejčastěji se s tímto 
pojmem setkáváme:    

• v oblasti přestupků proti veřejnému pořádku, které v rámci Ostravy 
meziročně mírně poklesly,  

• ve spojení s vandalismem - přestože vandalismus je dlouhodobým 
pojmenovaným problémem společnosti, musíme konstatovat, že např. 
u problematiky sprejerství došlo k meziročnímu nárůstu o 54,6%, 

• ve spojení s hromadným narušováním veřejného pořádku při sportovních 
utkáních - meziročně došlo k významné změně týkající se agresivity 
fanoušků sportovních utkání. Často dochází ke vzájemnému napadání 
fanoušků zejména mimo stadiony. Riziková fotbalová utkání jsou např. 
zápasy s Brnem, Olomoucí nebo Prahou. V poslední době je terčem útoků 
samotná policie a je zaznamenávána větší aktivita exponentů pravicového 
extremismu na úseku diváckého násilí.  

V oblasti veřejného pořádku se všechny útvary v rámci ÚO VS i SKPV MŘ P 
Ostrava, zejména 10. OOK SKPV pracovníky zařazenými na úseku extremismu a 
diváckého násilí, spolupodílejí na zajištění hladkého a klidného průběhu všech 
veřejných produkcí, ať již v oblasti sportovní, politické nebo kulturní. Úkolem 
specialistů na této problematice je získávat informace o charakteru a účastnících veřejné 
produkce a dále předcházet, dokumentovat a případně následně realizovat pachatele 
protiprávního jednání, kterého se dopustili jako účastníci veřejné produkce. Taktéž je ze 
strany policistů MŘP Ostrava věnována pozornost hokejovým utkáním klubu HC 
Vítkovice, která společně s příslušníky VS zajišťují pracovníci 6. OOK SKPV 
Vítkovice – v roce 2011 celkem ve 26 akcích hokejové extraligy a zápasů play-off. 
Kromě sportovních akcí se spolupodíleli na zajištění celkem 3 akcí příznivců 
pravicového extremismu (dále jen „PEX“), a to shromáždění ke státnímu svátku 28. 
října 2011, pietní akce při úmrtí bývalého prezidenta ČR Václava Havla dne 21.12.2011 
na náměstí TGM v Ostravě a dále při podpoře anglických chuligánů - příznivců „PEX“ 
v Anglii v boji proti rabujícím v Anglii s heslem „Chraňte svoje ulice“. Specialisté na 
úseku extremismu a diváckého násilí jsou součástí pracovní skupiny Extrém při 2. OOK 
SKPV KŘP MSK a plní úkoly i mimo dané teritorium, kdy ve dvou případech 
zajišťovali akci v Krnově, demonstraci proti nepřizpůsobivým v Přerově a ke státnímu 
svátku 1. května 2011 v Brně. V hodnoceném období neprovedli specialisté žádný 
zákrok pod jednotným velením proti shromáždění. 
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                         Bezpečnostní opatření / Policejní akce 
zaměření opatření / akce počet opatření / akcí 

sportovní utkání - hokej 39 
extremismus, divácké násilí - fotbal 22 
sportovní akce - atletika, tenis atd. 9 
extremismus - obecně 4 
násilná a mravnostní trestná činnost 13 
majetková trestná činnost 23 
součinnost - chráněné osoby 11 
kulturní a sportovní akce - koncerty, firemní akce, konference 26 

 

 

6.1. Přestupky 

 
Celkem zjištěno    26.897 (-7.100) 
Meziroční pokles                         -20,9%. 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu přestupků: 
 
Přestupky 
 

• v dopravě                      14.537 (-1.052; -6,8%) 
• proti veřejnému pořádku 3.486 (+365; +11,7%) 
• proti majetku                   8.338 (-567; -6,4%) 

 
 
V roce 2011, jak je vidět, došlo k  meziročnímu poklesu zjištěných přestupků o 

20,9%. Skladba přestupků proti majetku, proti veřejnému pořádku a občanskému soužití 
je znázorněna následujícím grafem. 
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7. Situace v doprav ě 
 
 Situace na silnicích města Ostravy je poměrně stabilizovaná. Také v roce 2011 
došlo k mírnému poklesu dopravních nehod na 2.614. Při těchto nehodách zahynulo 14 
osob, 91 bylo těžce a 452 lehce zraněno. Škoda na vozidlech dosáhla částky 
120,247.000,- Kč. Nejvíce nehod se odehrálo na místních komunikacích (1.523), 
nejméně na dálnici (1). Situace je neměnná i u ostatních sledovaných ukazatelů, jako 
rychlost jízdy, svícení, používání zádržných systémů včetně dětských autosedaček. Stále 
však narážíme na problém v malé možnosti potrestat viníky za některé přestupky. 
Současná legislativa dává šanci chybujícím řidičům  se trestům poměrně snadno 
vyhnout.  
  

Policisté zajišťují bezpečnější silnice různými činnostmi:  
 

•dopravně bezpečnostními opatřeními v blízkosti škol a tras nezletilých chodců, 
spoluprací a součinností s obecní policií, 

•zaměřením na kolizní a problematická místa s vysokou intenzitou provozu 
vozidel, motocyklistů, cyklistů a chodců, 

•maximálním využíváním technických prostředků určených k dohledu 
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. 

 
 Zvýšený a soustavný dohled je stále věnován problematickým místům jako je 
silnice I/11 od Hrabyně po Ostravu-Porubu, včetně Josefovického kopce, silnice I/58 od 
Mošnova po Ostravu-Dubinu, kde při neohleduplnosti a porušování zákona o provozu 
na pozemních komunikacích účastníky silničního provozu vzniká riziko závažných 
dopravních nehod s tragickými následky. Na konci roku 2011 pak policisté Dopravního 
inspektorátu Ostrava řešili rovněž problémy s dopravou v souvislosti s opravou 
Svinovských mostů a dalších 68 dílčích dopravně bezpečnostních akcí zaměřených 
jednak na klasické přestupky v dopravě, jako alkohol, rychlost nebo přednost v jízdě, 
ale také akce tematicky zaměřené na autoškoly, dopravní podnik, sociální předpisy 
v silniční dopravě, přepravu ADR a řidiče TAXI. 
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Stav na úseku bezpečnosti silničního provozu (BESIP) odpovídá stavu komunikací, 

hustotě dopravy a schopnostem řidičů.  
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8. Pachatelé a ob ěti trestné činnosti 

8.1. Pachatelé 
 

Celkem            4.361 (-369; -7,8%) 
Recidivisté - počet           2.698 (-248; -8,4%) 
Podíl recidivistů           61,9% (-0,4%) 
Děti     
Nezletilí do 14 let  71 (+ 9; +14,5%) 
Mladiství 15–17 let   224 (-27; -10,8%) 

 

Struktura pachatelů trestné činnosti na území města Ostravy je poměrně ustálená, 
stejně tak jako struktura jimi páchané trestné činnosti. Pro téměř všechny skupiny 
pachatelů je charakteristické, že ve skoro 100% případů se jedná o osoby, které nejsou 
dlouhodobě zaměstnány ani nejsou vedeny jako uchazeči o zaměstnání, popř. pouze 
pobírají dávky v hmotné nouzi. Z operativních zdrojů je známo, že zhruba 2/3 pachatelů 
trestné činnosti obecně tvoří osoby závislé na omamných a psychotropních látkách a 
právě trestnou činností si tyto osoby obstarávají finanční prostředky na nákup drog.  

Důležitým faktorem v podobě téměř shodného nápadu celkové kriminality let 2011 
a 2010 je skutečnost, že mnohé ze zájmových osob, které pravidelně páchaly trestnou 
činnost, zejména násilného a majetkového charakteru, a byly za toto své jednání 
v průběhu let 2010 a 2011 realizovány a eliminovány vazebně či výkonem trestu odnětí 
svobody, byly navíc eliminovány tzv. „z ulice“ na dostatečně dlouhou dobu, přesahující 
až do roku 2012. Mluvíme zde o zkušených recidivistech, kteří, pokud by se dostali na 
svobodu se svými spolupachateli již v roce 2011, velmi pravděpodobně by měli v rámci 
teritoria města Ostravy (zejména na území OOP Mar. Hory) na svědomí mnoho dalších 
trestných činů, což by se viditelně projevilo na statistických údajích v roce 2011. 
Nicméně i přesto zůstávají další zkušení recidivisté a také mnoho dalších osob, které do 
stadia recidivy nově spadají, a tito nejsou stíháni vazebně, tedy i po jejich obvinění 
pokračují v trestné činnosti až do dalšího zadržení.     

 

8.1.1. Recidivisté  
 

Podíl recidivy na celkové kriminalitě za rok 2011 činí cca 68%, kdy oproti roku 
2010 (79%), jde o pokles o 11%. 

Recidivisté se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 1.233 případů, zejména prostých krádeží – 
842 případů, krádeží vloupáním – 273 případů, 

• násilných trestných činů – 336 případů, zejména úmyslné ublížení 
na zdraví – 113 případů a loupeže - 61 případů, nebezpečné vyhrožování – 
48 případů a vraždy - 3 z celkových 5 případů, 
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• v oblasti zbývající kriminality  – spáchali podstatných 418 činů zanedbání 
povinné výživy. 
 
 

Podíl recidivistů na páchané trestné činnosti je dlouhodobě velmi vysoký, proto 
v Ostravě probíhají specializované pátrací akce právě se zaměřením na recidivisty, kteří 
nenastupují do výkonu trestu. 

 

 

8.1.2. Děti (mládež) 
Počet nezletilých pachatelů vzrostl o 14,5% a u mladistvých poklesl o 10,8%. 
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                   8.1.2.1. Nezletilí do 15 let 
 

Podíl trestné činnosti osob mladších 15 let na objasněné kriminalitě v roce 2011 
činil 71 skutků (tj. 1,63%) a oproti roku 2010 (62 skutků, tj. 1,31%) se zvýšil o 0,32%. 

Nezletilí se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 33 případů, z toho 11 případů prostých 
krádeží a 19 případů krádeží vloupáním, ve 3 případech se jednalo o 
poškozování cizí věci, 

• násilných trestných činů – 32 případů, z toho 17 případů loupeží 
a 14 případů úmyslného ublížení na zdraví, v 1 případě se jednalo o 
vydírání. 
 
 
 

                    8.1.2.2. Mladiství od 15-17 let  
 

Podíl trestné činnosti osob mladistvých na objasněné kriminalitě v roce 2011 činil 
224 skutků (tj. 5,14%) a oproti roku 2010 (251 skutků, tj. 5,31%) se snížil o 0,17%.  

Struktura trestné činnosti páchané mladistvými je velmi podobná struktuře činů 
páchaných nezletilými: 

• majetkových trestných činů – 136 případů, 46 případů vloupání a 60 případů 
krádeží prostých, ve 3 případech se jednalo o poškozování cizí věci, 

• 52 případů násilných činů, z toho 22 případů loupeží a 25 případů 
úmyslného ublížení na zdraví, ve 2 případech šlo o porušování domovní 
svobody, v 1 případě se jednalo o vydírání, v 1 případě se jednalo o 
nebezpečné vyhrožování a v 1 případě o násilí proti úř. osobě (obecní 
policista), 

• a poměrně vyšším zastoupením jiných kategorií trestné činnosti, např. 
ostatní kriminální činy -  9 případů sprejerství a 12 případů maření výkonu 
úř. rozhodnutí, a zbývající trestná činnost 11 případů. Za hospodářskou 
kriminalitu bylo stíháno celkem 7 mladistvých z toho 5 za neoprávněné 
držení platebního prostředku.  
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8.1.3. Cizinci 
Cizinci spáchali v roce 2011 v rámci města Ostravy celkem 141 trestných činů 

(tj. 3,23% z celkového nápadu) a oproti roku 2010 (157 trestných činů, tj. 3,32%) jejich 
podíl na trestné činnosti nepatrně klesl o 0,09%, přičemž jimi spáchané činy jsou 
poměrně nevýrazně rozloženy do spektra kategorií celkové trestné činnosti. 
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8.2. Oběti trestné činnosti 
Z hlediska obětí trestné činnosti je situace dlouhodobě neměnná bez významnějších 

výkyvů, přičemž lze konstatovat, že každá kategorie trestné činnosti má poměrně 
konstantní „vlastní spektrum obětí“ a „kritéria jejich výběru“. Například: 

• u kapesních krádeží lze konstatovat, že oběti nejsou vybírány 
podle biologických ukazatelů - obětí se stane ten, kdo dá pachateli 
příležitost ke krádeži, zpravidla ten, kdo je nepozorný ke svým věcem, 

• naopak u obětí loupežných přepadení se v podstatné části případů obětí 
stávají osoby se sníženou možností a schopností ubránit se (ženy, přestárlé 
osoby, děti, podnapilí). 

 

 Městské ředitelství policie Ostrava se snaží informovat občany dostupnými 
prostředky o příčinách a důsledcích často páchaných trestných činů tak, aby bylo 
minimalizováno riziko „oběti z neinformovanosti“. Např. projekty „Společně proti 
kriminalitě“ nebo „Bezpečnější Ostrava“. Veřejnost je informována prostřednictvím 
tiskových konferencí, diskusí v kabelové televizi FABEX,  článků v novinách, zejména 
v místních periodicích. Vše s cílem „naučit“ občana nestát se zbytečně obětí trestného 
činu. 

Rovněž v roce 2011pokračovala úspěšná mediální kampaň boje s domácím násilím, 
„Místo činu? Domov!!!‟, kdy v Sanatoriích Klimkovice proběhla dne 17.9. celodenní 
akce se spoustou odborných přednášek pro laickou i odbornou veřejnost. 

Významnou pomocí obětem trestného činu je práce policejních specialistů v oblasti 
posttraumatické péče. Tato služba je poskytovaná bezplatně vytipovaným obětem 
trestné činnosti, zejména násilného charakteru. 
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9. Pátrání po osobách a v ěcech 
Problematice pátrání po osobách a věcech je věnována rovněž značná pozornost, 

a to nejen pro velké množství hledaných a pohřešovaných osob, ale také osob 
odsouzených, které nenastoupily do výkonu trestu, případně se orgánům činným 
v trestním řízení vyhýbají. Je známým faktem, že právě tyto osoby páchají i nadále 
trestnou činnost.  

Nejvytíženější problematikou je pátrání po svěřencích utíkajících ze školských 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jsou zde jedinci, kteří během 
jednoho roku uprchnou z ústavu i patnáctkrát. Policisté zařazeni na dané problematice 
úzce spolupracují se složkami Integrovaného záchranného systému a využívají 
veškerých dostupných prostředků. 

Velký a hlavní důraz je kladen především na pátrání po dětech a přestárlých 
osobách. Do pátracích akcí je nasazeno velké množství policistů a techniky. Zde 
je možné nasazení vrtulníku s termovizí, jsou žádáni psovodi, hasiči, strážníci, osloveni 
jsou řidiči dopravního podniku i pracovníci bezpečnostních agentur a služeb 
v obchodních centrech atd. 

 

9.1. Pátrání po osobách 
 

V roce 2011 bylo vyhlášeno celostátní pátrání celkem po 1930 osobách. 
Z uvedeného množství bylo zadrženo a vypátráno celkově 1574 osob (tj. 81,35%), kdy 
z celkového počtu zadržených a vypátraných osob bylo v rámci Městského ředitelství 
policie Ostrava (9. oddělením obecné kriminality) zadrženo a vypátráno 707 osob, což 
je 44,9% z celkového počtu vypátraných osob. 

V roce 2011 bylo zpracováno a vyřízeno 1810 žádostí a dožádání k hledaným osobám 
pro jiné součásti policie (Interpol, Sirene, mimořádná opatření, prověrky zdravotních 
zařízení atd.). 

Byly provedeny 4 velké pátrací akce zaměřené na zadržení hledaných osob, kdy 
bylo spolupracováno s MP Ostrava a Vnější službou MŘ P Ostrava, SPJ KŘP MSK a 
psovody. 

Nejvytíženější problematikou je pátrání po svěřencích utíkajících ze školských 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Jak již bylo uvedeno, existují 
jedinci, kteří jsou v průběhu 1 roku i 15x na útěku.  

 

9.2. Pátrání po v ěcech 
V roce 2011 bylo zajištěno a vypátráno 149 věcí a zpracováno dalších 187 

poznatků, které vedly k zajištění dalších odcizených věcí. Dále bylo prověřeno 
pracovníky pátrání po věcech celkem 7921 věcí (v bazarech a zastavárnách). 

Bylo provedeno cca 10 pátracích akcí ve sběrnách železného šrotu ve spolupráci 
s OOP, SKPV a Živnostenským úřadem. 
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10. Prevence 
 
 Policisté Městského ředitelství policie Ostrava realizovali v roce 2011 množství 
různých preventivních akcí. Předcházet protiprávnímu jednání se policisté snažili 
prevencí určenou dětem, seniorům, účastníkům silničního provozu, ale také celé 
veřejnosti (například předcházení majetkové či násilné trestné činnosti nebo domácímu 
násilí apod.).  
 Některé preventivní akce pokračovaly z let předchozích a byly organizovány 
jako dílčí součásti celorepublikových projektů (například aktivity určené dětem – Ajax, 
Zebra se za tebe nerozhlédne), jiné byly zrealizovány dle aktuální bezpečnostní situace 
v teritoriu Ostravska (Bezpečné nakupování a parkování apod.). Další preventivní 
aktivity zaměřené na specifické problematiky vznikly a existují díky dotacím 
Magistrátu města Ostravy. Na předmětných akcích se podílejí nejen policisté 
preventivně informační skupiny Ostrava, ale také policisté ostravských obvodních 
oddělení, dopravního inspektorátu, kriminalisté, stejně jako spolupracující subjekty. 
 V březnu a dubnu 2011 se pokračovalo v mezinárodním preventivním projektu 
„Tvoje správná volba“, jenž byl realizován díky finanční podpoře Evropské unie. 
Projekt je určen pro děti čtvrtých a pátých tříd a je zaměřen na prevenci toxikomanie, 
ale také požívání alkoholu či negativa kouření. Toxikomanii, šikaně, alkoholu, kouření, 
záškoláctví či sprejerství se věnuje také projekt Národní protidrogové centrály „Malá 
policejní akademie“, který již několik let ostravští policisté přibližují žákům druhého 
stupně základních škol. Nutno dodat, že tento projekt neprobíhá ve všech větších 
městech republiky, pouze na vybraných místech, mezi které patří také Ostrava. 
 Zapomenout nelze ani na ryze ostravské projekty „KUZMA“  a „Řešení 
domácího násilí na Ostravsku“.  Dětem ve věku od 12 do 18 let, které se věnují 
výchově svého psa, je určen „KUZMA“ – kurz zodpovědného majitele městského psa. 
Účastníci kurzu se učí psa vést a ovládat v běžném městském provozu, ale také 
předcházet případnému napadení psem apod. 
 Mezi další úspěšné projekty, které ostravští policisté realizují, patří 
„PoldíkWebík“, který se zabývá prevencí počítačové kriminality. 
 Z přepestrého spektra preventivních aktivit věnovaných dětem, neustále 
opakujícím základní pravidla bezpečného chování, můžeme namátkou uvést akce 
s názvy Hopsalín, Den dětí, Den policie, Branné dny a mnohé další. S preventivními 
aktivitami jsme nezapomněli ani na handicapované děti v lázních. 
  
 
 

10.1. Domácí násilí 

 Za účelem zajištění řádné ochrany osob ohrožených domácím násilím 
a akceschopnosti při řešení incidentu se znaky domácího byl u Městského ředitelství 
policie Ostrava založen specializovaný tým, který má 43 specialistů. Policisté 
Městského ředitelství policie Ostrava se problematice řešení domácího násilí věnují 
již více než deset let. Specialisté poskytovali pomoc obětem i v době, kdy ještě nebyla 
zákonem stanovena možnost vykázání. 
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 Samozřejmě, že Městské ředitelství policie Ostrava i nadále uplatňuje veškeré 
možnosti trestně-právní represe, avšak při řešení domácího násilí využívá prostor pro 
aplikaci konkrétních preventivních aktivit. Náš přístup je založen na netolerování 
domácího násilí, kdy násilná osoba musí pocítit, že její chování je protiprávní, 
a také musí převzít odpovědnost za své agresivní chování. 

 Smyslem této prevence je vhodným programem odstranit násilí mezi partnery 
a záměrná podpora bezpečí ohrožené osoby. 

 Preventivně-poradenskou činnost zajišťují specialisté na řešení incidentů 
se znaky domácího násilí, a to na obvodních odděleních PČR: 

� Ostrava - střed, ul. Masná č. 3, tel. 974727401, 

� Ostrava - Poruba 1, ul. Dělnická 392/10, tel. 974727501. 
 
 V roce 2011 řešili policisté Městského ředitelství policie Ostrava 356 případů, 
které byly prvotně na místě činu označeny jako domácí násilí. V 65 případech 
se jednalo o trestný čin a u 242 deliktů se jednalo o přestupek. Zbývajících 49 případů 
se prověřovalo jiným způsobem, než který je uveden. V daném období Městské 
ředitelství policie Ostrava prověřovalo 35 případů, kdy jednání těchto pachatelů bylo 
posuzováno jako trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle ustanovení 
§ 199 trestního zákoníku. 

 Vykázáno bylo v roce 2011 celkem 48 osob. 

 
 U dětí, které jsou aktuálně účastny domácímu násilí, musíme zohlednit jejich 
psychosociální úroveň a aktuální psychický stav. V práci s dětskými svědky policisté 
využívají hraček, které pomohou nejen k navázání důvěry a kontaktu, ale také 
k uklidnění dítěte. 
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11. Vyhodnocení bezpe čnostních rizik 
Nutno konstatovat, že tak jako hovoříme o bezpečnostní situaci na území města 

Ostravy jako o dlouhodobě stabilní, stejně se i bezpečnostní rizika v průběhu posledních 
let výrazně nemění. V krátkodobém horizontu kalendářního roku je tak potřeba pružně 
reagovat na aktuální vývoj ve smyslu nastavení priorit. Vzhledem k výše uvedeným 
konstatováním o nárůstu evidované kriminality ve vybraných segmentech kriminality 
a s přihlédnutím k aktuálním kriminogenním faktorům a předpokládaným trendům 
vývoje kriminality na území města Ostravy, lze pro rok 2012 predikovat následující 
bezpečnostní rizika: 

1. Rostoucí majetková trestná činnost zejména v oblastech: 

a) krádeže prosté – krádeže věcí z motorových vozidel, krádeže kapesní 
a krádeže na osobách, krádeže v jiných objektech (obchodech) i mimo objekty 
(věci, které jsou pak vykupovány ve sběrnách jako šrot),  

 b) krádeže vloupáním – do jiných objektů (kanceláří, sklepů, skladů atp.) 
a obchodů rodinných domů. 

2. Rostoucí agresivita pachatelů a s tím související nárůst loupeží, a to jak 
pouličních, tak v objektech. 

3. V kategorii ostatní trestné činnosti je výrazným rizikem trestná činnost spojená 
s výrobou, šířením a distribucí drog, resp. psychotropních a omamných látek. Jedná se 
o širší problém, kdy, jak je rovněž uvedeno v této zprávě, velké procento pachatelů 
majetkové trestné činnosti se rekrutuje z řad drogově závislých, kteří si tak získávají 
prostředky nejen na obživu, ale zejména na drogu samotnou. Evidované jsou i nové 
formy distribuce psychotropních látek, které doposud nejsou zapsány na seznamu 
zakázaných látek. V této oblasti policie podporuje legislativní změny, které by umožnily 
efektivní postih osob zabývajících se touto činností. 

4. Na úseku veřejného pořádku identifikujeme jako bezpečnostní riziko určitou 
radikalizaci exponentů extrémní pravice a jejich zapojení do eskalace diváckého násilí 
v souvislosti s utkáními FC Baník Ostrava. 

V ostatních oblastech vnímáme situaci jako stabilizovanou, avšak to neznamená, 
že bychom se dále vytrvale nevěnovali takovým problémům, jako jsou všechny formy 
vandalismu včetně sprejerství, mravnostní kriminalitě, domácímu násilí, vydírání, 
výtržnictví, krádežím motorových vozidel, nebo například vraždám spáchaným 
na území města Ostravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
na území města Ostravy za rok 2011 

50 

12. Závěr 
Předkládanou zprávou jsme chtěli poskytnout dostatečně široký vhled do evidované 

kriminality včetně jejího členění a některých zákonitostí. Je nutné také přiznat, že 
evidovaná kriminalita (včetně přestupků) je jen částí té skutečné kriminality, která se 
společně s jejím mediálním obrazem odráží v pocitech bezpečí obyvatel Ostravy. 
Z doposud zveřejněných průzkumů veřejného mínění je zřejmé, že Ostravané se ve 
svém městě necítí zrovna bezpečně. Netroufám si hodnotit, do jaké míry je to 
způsobeno jen výskytem samotné kriminality na teritoriu města a jakou roli zde sehrává 
celková atmosféra, kdy se potýkáme s mnoha sociopatologickými jevy, jako je 
například  existence vyloučených lokalit. Vzhledem k výše popsaným rizikům je možné 
předpokládat, že situace se i díky nepříznivým ekonomickým prognózám bude i nadále 
zhoršovat.  

V přímém kontrastu s tím je pak trend snižování početních stavů policistů na teritoriu 
Městského ředitelství policie Ostrava, kdy oproti r. 2008, jak již bylo uvedeno, se jedná 
o pokles o 280 policistů, což činí více než 22% z původního počtu.  Současná 
personální situace již komplikuje zajištění běžného výkonu služby. To se projevuje 
mimo jiné ve stále stoupající zatíženosti policistů základních útvarů, z nichž některé již 
nejsou schopny plnit úkoly, pro jejichž plnění byly původně zřizovány. A tak například 
oddělení hlídkové služby, vzhledem ke svému personálnímu stavu, není schopno 
zajišťovat výjezdy policie k volání na linku 158 a tato činnost je prioritně zajišťována 
obvodními odděleními.  Hledáme tedy řešení, jak zajistit službu  dostupnými prostředky 
a lidským potencionálem tak, abychom minimalizovali rizika s tím spojená a co nejvíce 
dbali potřeb občanů města. 

V této souvislosti je od počátku roku 2011 platná změna územní působnosti, která se 
týkala 9 obvodních oddělení v rámci MŘ P Ostrava. Účelem bylo dosažení vyváženosti 
zatížení mezi jednotlivými útvary při stále klesajícím počtu policistů v rámci MŘ a 
zajištění dostupnosti policejní služby rovnoměrně na celém teritoriu města. Změna 
mj. spočívala ve zrušení OOP Ostrava-Kunčice a přerozdělení teritoria mezi OOP 
Slezská Ostrava a OOP Vratimov. Totéž se týkalo přerozdělení policistů. V rámci 
úpravy místní příslušnosti došlo ke změně rajonizace i u zbývajících OOP. Byla 
ukončena činnost OOP Velká Polom, která je nyní policejní stanicí v podřízenosti OOP 
Poruba 2. 

Současně s vlastní snahou vyrovnat se s důsledky prováděných škrtů v rozpočtových 
kapitolách PČR předložilo vedení MŘ P krajskému řediteli materiál, kde jsou 
definovány optimální stavy policistů zajišťujících bezpečnost občanů v Ostravě a rizika, 
která vidíme v dlouhodobém či trvalém nastavení nižších stavů policistů, či dalším 
krácení provozních nákladů. 

Ve světle popsaných problémů se o to důležitější jeví rozvíjení spolupráce s Městskou 
policií Ostrava definovanou v Koordinační dohodě z roku 2009. 

 


