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ÚVOD 

Městské ředitelství policie Ostrava zpracovalo, jak je již zvykem, zprávu 
o bezpečnostní situaci na území města Ostravy za uplynulý rok 2013. Snažíme 
se jí přiblížit výsledky naší práce, našeho usilování a snažení. Ambicí tohoto 
ohlédnutí je podat co nejúplnější obraz nejen o stavu, vývoji a trendech 
kriminality v našem městě, ale také o snahách, cílech a prioritách v práci Policie 
České republiky. Zabýváme se jednotlivými problematikami, oběťmi, pachateli 
i prevencí, avšak je nutné si uvědomit, že jednotlivá data, tabulky, grafy a čísla 
je potřeba chápat pouze jako matematické veličiny, za kterými je zapotřebí si 
představit osudy skutečných lidí, nepočítané množství rozhodnutí a zejména 
soustavnou, usilovnou, mravenčí práci všech policistů, kteří se rozhodli 
pomáhat a chránit obyvatele i návštěvníky našeho města.  
 

Obsahem této zprávy jsou informace a data, jež korespondují se 
statistikami a přesně tak odrážejí počty trestných činů a přestupků, objasněných 
případů, dopravních nehod, pachatelů i jejich obětí, výši způsobené škody 
a další, pro plastičtější obraz doplněné komentářem. Jsme si vědomi, že ani 
tento způsob nemůže vystihnout vnímání pocitu bezpečnosti samotnými 
obyvateli města Ostravy. Proto v případě, že čemukoli neporozumíte, ptejte se. 
Rádi zodpovíme Vaše dotazy a vysvětlíme nejasnosti. 
 

Současně upozorňujeme všechny, kteří budou tuto zprávu číst a studovat, 
že hranice teritorií služebních obvodů jednotlivých obvodních oddělení 
nekorespondují přesně s hranicemi jednotlivých městských obvodů, částí či 
obcí správního obvodu statutárního města Ostravy. Stejně je tomu 
u podkladových počtů obyvatelstva. Tuto skutečnost je třeba mít na paměti 
zejména tam, kde jsou tyto konstanty užity k výpočtům, nejpatrněji u indexu 
kriminality. 
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1. Úvodní p řehled o zjišt ěné trestné činnosti za rok 2013 ve 
srovnání s rokem 2012 

V úvodu je nutno konstatovat, že bezpečnostní situace na území města 
Ostravy je srovnatelná s podobně velkými městy v rámci České republiky, 
jakými jsou např. Brno či Praha. Srovnatelná je také struktura páchané trestné 
činnosti, typická pro velké aglomerace. Bezpečnostní situaci lze nadále 
považovat za stabilní. Přestože v uplynulém roce došlo k mírnému nárůstu 
zjištěné celkové kriminality1), výrazněji se zvýšil počet objasněných trestných 
činů. 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. Pozitivně hodnotíme udržení snižujícího se 
trendu v problematice kapesních krádeží, krádeží jiných na osobách, či krádeží 
dvoustopých motorových vozidel. Na druhé straně však došlo k mírnému 
nárůstu krádeží věcí z vozidel způsobených vloupáním a krádeží jízdních kol, 
a to přes důrazné, opakované preventivní činnosti. Podíl majetkové kriminality 
tak zůstává nadále velký, a to i díky zvýšení počtu vloupání do restaurací 
a hostinců, výkladních skříní, bytů a rodinných domů.  

 
Z níže uvedených čísel vyplývá, že v roce 2013 došlo k  meziročnímu 

nárůstu zjištěné celkové kriminality o 5,16%, avšak také došlo ke zvýšení počtu 
objasněných trestných činů o 21,39%, což je velice pozitivní ukazatel. 

 
 

Celková zjištěná kriminalita 17.630 (+865; +5,16%)2) 

Objasněno trestných činů 5.652 (+996; +21,39%) 
Celková objasněnost3) 32,06% (+4,29%) 
Stíháno osob 5.321 (+658;  +14,11%) 
Způsobená hmotná škoda 493,901.523,- Kč (-38,250.682; -7,2%) 
Policisty zajištěné hodnoty 11,669.552,- Kč (-177.826; -1,5%) 
 
 

Policie ČR dělí statisticky 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 zjišt ěná kriminalita  užíváno slova nápad ve 

stejném významu. 
2) Údaje v závorkách znamenají změnu oproti roku 2012.  
3) Objasn ěnost  znamená podíl zjištěných a objasněných trestných činů. 
 

zdroj: Evidence trestního řízení 
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U hospodářské, obecné i zbývající kriminality došlo k mírnému nárůstu 

počtu trestných činů. 
 

 
V oblasti obecné kriminality  došlo v roce 2013 k nárůstu, kdy rozdíl oproti 

roku 2012 činí +401 skutek, což představuje 2,77%. U majetkové kriminality 
došlo k meziročnímu nárůstu o 240 skutků, tedy 1,91%, kdy nárůst sledujeme 
v oblasti krádeží vloupáním, a to zejména do restaurací, bytů a ostatních 
objektů. Co se týče krádeží prostých, zde je v součtu situace totožná jako 
v roce 2012. Nárůst sledujeme pouze u krádeží věcí z automobilů, krádeží 
jízdních kol, naopak pokles evidujeme u krádeží kapesních, krádeží v bytech 
a krádeží ostatních. 

U tzv. zbývající kriminality  je také možno vidět nárůst počtu trestných činů, 
především u trestného činu zanedbání povinné výživy o 105 případů, což 
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představuje 21,30%, ale také u trestných činů ohrožení pod vlivem návykové 
látky a opilství.  

Nárůst nápadu evidujeme v roce 2013 také u hospodá řské kriminality , 
a to o 307 skutků, tedy 28,43%. Největší podíl na tomto nárůstu má trestný čin 
úvěrový podvod, kterého bylo zaevidováno o 231 případů více, než v roce 
předcházejícím.  

Shora popsaný nárůst trestné činnosti bezpochyby souvisí se stále se 
zhoršující ekonomickou situací obyvatel Ostravska a Policie ČR nemůže tento 
trend zásadně ovlivnit. 

1.1. Územní rozložení kriminality, teritoriální roz díly 

Policie ČR, Městské ředitelství policie Ostrava mělo v roce 2013 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 2013, 13,69%, spadal, stejně jako v obdobích 
předcházejících, do příslušnosti obvodního oddělení Mariánské Hory (oproti 
roku 2012 evidujeme nárůst o 315 tr. činů, což představuje nárůst o 15,0%) 
a obvodního oddělení Poruba 1, kde šlo o 11,59% z celkového počtu zjištěných 
trestných činů (oproti roku 2012 evidujeme nárůst o 103 tr. činů, což 
představuje nárůst o 5,3%). Následují obvodní oddělení Zábřeh, Hrabůvka 
a dále, jak je uvedeno v tabulce. U jednotlivých obvodních oddělení jsou 
uvedeny rovněž počty trestných činů evidovaných na těchto obvodních 
odděleních a podíl trestné činnosti na celkové kriminalitě spáchané v jejich 
místní působnosti. Tabulka uvádí také počty zjištěných přestupků v působnosti 
těchto oddělení. 

 

Počet tr estných 
činů v roce 2013 

počet 
TĆ 

objasn ěno podíl na celkové 
kriminalit ě 

podíl na 
celkové 

objas ňovanosti  

PŘ 
bez 

besip 
Mariánské Hory  2414 654 13,69% 11,57% 836 

Poruba 1  2043 610 11,59% 10,79% 941 
Zábřeh 2028 566 11,50% 10,01% 965 

Hrabůvka 1955 689 11,09% 12,19% 1218 
Přívoz  1868 563 10,60% 9,96% 1018 

Vítkovice  1850 683 10,49% 12,08% 1128 
Ostrava st řed 1821 634 10,33% 11,22% 970 

Poruba 2  (PS Velká 
Polom)  

1605 514 9,10% 9,09% 1288 

Slezská (PS 
Radvanice)  

1442 525 8,18% 9,29% 1304 

Vratimov  604 214 3,43% 3,80% 406 
CELKEM 17630 5652 100,00% 100,00% 10074 
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V tomto grafu je uvedeno srovnání nápadu trestných činů u jednotlivých 
obvodních oddělení v letech 2012 a 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující grafy srovnávají počet trestných činů a objasněnost 
u jednotlivých obvodních oddělení v roce 2013 a pro lepší představu celkové 
rozložení v rámci Městského ředitelství policie Ostrava. 
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Srovnání počtu trestných činů na 10.000 obyvatel (index kriminality) 
u jednotlivých obvodních oddělení v roce 2013 ukazuje tabulka a graf. 

 

dle ETŘ za rok 2013 počet 
TĆ 

počet 
obyvatel 

index 
kriminality(na 
10000 obyv.) 

Mariánské Hory  2414 28000 862,1 
Poruba 1  2043 44277 461,4 

Zábřeh 2028 55443 365,8 
Hrabůvka 1955 54000 362,0 

Přívoz  1868 48668 383,8 
Vítkovice  1850 29209 633,4 

Ostrava st řed 1821 3600 5058,3 
Poruba 2 (PS Velká 

Polom)  
1605 50600 

317,2 

Slezská (PS 
Radvanice)  

1442 29459 
489,5 

Vratimov  604 15970 378,2 

Zdroj: ETŘ a ESSK Policie ČR. 
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Z grafu indexu kriminality je patrný extrém u OOP Ostrava-střed, který je 
způsoben demografickým složením v daném území. Počet obyvatel bydlících 
v této lokalitě je malý. Jedná se o území zastavěné velkým množstvím 
kulturních, zábavních a restauračních zařízení (ulice Stodolní) a obchodů. 
Kriminalita je zde ovšem co do počtu zjištěných skutků srovnatelná s ostatními 
obvodními odděleními v Ostravě, ale osídlení je naopak nesrovnatelné. Z tohoto 
vyplývá extrémně vysoký index kriminality, který ovšem o dané lokalitě nemá 
relevantní vypovídací hodnotu z hlediska obecné bezpečnosti obyvatel. 

2. Kriminogenní faktory 

Kriminogenní faktory na území města Ostravy jsou historicky stálé 
a představují typické znaky velké aglomerace se značným pohybem nejen 
domácích osob. Lze je formulovat následovně: 

• přetrvávající nízké právní vědomí obyvatelstva i 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 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
na území města Ostravy za rok 2013 

10 

je většinou nevšímavé ke svému okolí a nezodpovědné k uložení 
a zabezpečení svých věcí, 

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

• blízkost státních hranic s Polskem a Slovenskem. 

Stejně jako v předchozím roce je významným kriminogenním faktorem 
konzumace drog. Uživatelé drog potřebují denně větší obnos peněz na jejich 
nákup, a tak se je snaží získat jakýmikoli prostředky. Nejsnadnějším způsobem 
jsou vloupání do vozidel. Na této trestné činnosti se podílejí více než 60%. 
Současně více než z 50% jsou pachateli loupežných přepadení, a to zejména 
na starších a nemohoucích osobách na ulici a rovněž loupežných přepadení 
v hernách a barech. 

Významným faktorem, který se podepsal na výrazném zvýšení zejména 
majetkové kriminality, pak byla lednová amnestie prezidenta republiky. Na 
svobodu byli propuštěni recidivisté, kteří se nezařadili do společnosti, nebyli 
schopni a mnohdy ani ochotni zajistit si zaměstnání a tím trvalý příjem k obživě, 
a především společnost nebyla na toto rozhodnutí připravena. Právě v prvním 
pololetí roku 2013 evidujeme největší nárůst této trestné činnosti. 

3. Celková kriminalita 

Celkovou kriminalitou se rozumí veškerá evidovaná trestná činnost na 
teritoriu městského ředitelství. Ostrava má po obvodních ředitelstvích Praha 4, 
Praha 1 a Praha 3 čtvrtý největší počet zjištěných trestných činů v ČR 
a současně nejvyšší počet objasněných trestných činů. Meziročně se počet 
objasněných trestných činů na MŘP zvýšil o 21,4%, což je velmi pozitivní 
zjištění a svědčí o velmi dobré práci ostravských policistů. 
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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 2013 je znázorněn následujícím grafem.  
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4. Obecná kriminalita 

Celkem zjištěno 14.884 (+401; +2,77%) 
Z toho objasněno  3.792 (+478; +14,42%) 
Objasněnost 25,48 % (+2,6 %) 
Způsobená hmotná škoda    351.346 tis. K č (+37.133,- Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě: 84,4% 

Obecná kriminalita zaznamenala meziroční nárůst nápadu při nárůstu 
objasněnosti o 14,4%. Bylo objasněno o 478 skutků více než v roce 2012. 
Obecná kriminalita tvoří 84,4% 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. Sloupcový graf 
zachycuje vývoj obecné kriminality na teritoriu městského ředitelství za 
posledních deset let, kdy modrý sloupec vyjadřuje nápad těchto trestných činů 
v daném roce, červený sloupec pak počet objasněných trestných činů. Stejně 
jsou koncipovány všechny ostatní podobné grafy v této zprávě. 
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Mravnostní kriminalita jako celek meziročně zaznamenala nárůst o 7 skutků, 
což je 12,7%. Na úseku násilné kriminality došlo k nárůstu spáchaných skutků 
o 16, tedy o 1,7%. Právě mravnostní a násilná kriminalita je velmi citlivě 
vnímána, neboť se jedná o přímý útok na zdraví a život a u obětí i jejich 
blízkých zanechává také psychické trauma, se kterým není snadné se 
vypořádat. Navíc je snahou tyto případy medializovat prostřednictvím 
sdělovacích prostředků, čímž je ovlivňováno jednak vnímání pocitu bezpečí, 
jednak hodnocení úspěšnosti práce policie. 

Drtivý podíl trestných činů v oblasti obecné kriminality zaujímají majetkové 
trestné činy. V roce 2013 opět především v kategorii pouliční trestné činnosti 
s bagatelní trestní sazbou. Konkrétně u krádeží věcí z vozidel, krádeží jízdních 
kol a krádeží vloupáním do ostatních objektů. 

4.1. Násilná kriminalita 

Celkem zjištěno 976 (+16; +1,7%) 
Z toho objasněno 598 (-20; -3,2%) 
Objasněnost 61,3% (-3,1%) 
Způsobená hmotná škoda 32.333 tis. K č (+28.596 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě  5,5% 

 
Nejvýznamnější ukazatelé nápadu násilné kriminality: 
  

Vraždy  2 (-3; -60,0%) 
Loupeže  227 (+9; 4,1%) 
Úmyslné ublížení na zdraví 356 (+2; 0,6%) 
Nebezpečné vyhrožování 71 (-13; -15,5%) 
Vydírání 74 (0; 0,0%) 
Násilí proti úřední osobě – policistovi 52 (+19; +57,6%) 
Neoprávněný zásah do práva domu, bytu.. 8 (0; 0,0%) 
Týrání osoby žijící ve společném obydlí 9 (-8; -47,1%) 
Nebezpečné pronásledování                 17 (-3; -15,0%) 
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U této problematiky lze konstatovat, že v roce 2013 se nápad, stejně jako 

objasněnost, pohybuje na přibližně stejné úrovni jako v roce 2012. Došlo 
k mírnému nárůstu o 16 skutků, tedy o 1,7%. 9. oddělení obecné kriminality, 
které se touto problematikou zabývá přednostně, se však podílí na objasňování 
závažných trestných činů jako jsou vraždy či ublížení na zdraví s následkem 
smrti. 

 
V roce 2013 byly na území města Ostravy spáchány 2 vraždy a obě byly 

objasněny. V jednom případě se jedná o vraždu ve stadiu pokusu a ve druhém 
případě o vraždu dokonanou. V obou případech byly oběť a vrah rodinnými 
příslušníky. U vražd spáchaných v roce 2013 nebyly zjištěny žádné znepokojivé 
souvislosti.  Situaci ve spojitosti s trestným činem vraždy lze tedy v Ostravě 
považovat za nerizikovou pro širší veřejnost. 

 
Počet vražd v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 klesl. Vývoj v letech 

2004 - 2013 znázorňuje graf. 
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U trestného činu ublížení na zdraví  lze uvést, že těchto případů oproti 

předchozím rokům v podstatě nepřibylo ani neubylo. Bylo šetřeno 356 případů, 
ze kterých se podařilo objasnit 214, což činí 60,11% objasněných činů. 
Současně bylo šetřeno 36 závažnějších případů, které byly kvalifikovány 
a vyšetřovány jako ublížení na zdraví s úmyslem způsobit těžkou újmu na 
zdraví. Jedná se zejména o napadení mezi muži, kdy pachatel způsobí 
poškozenému bodné poranění nebo zranění způsobí údery a kopy do oblasti 
hlavy. Ve dvou případech byla pachatelem žena. Deset případů se dosud 
nepodařilo objasnit, avšak jedná se o případy, které byly oznámeny koncem 
roku 2013.  Na úseku ublížení na zdraví s následkem smrti byl v roce 2013 
vyšetřován jeden případ. 

  
Trend nápadu této trestné činnosti znázorňuje následující graf.  
 

 
 
Na úseku loupežných p řepadení  došlo k meziročnímu nárůstu. V roce 

2013 bylo evidováno celkem 227 těchto trestných činů, ze kterých se jich 137 
podařilo objasnit. Objasněnost tak vrostla na 60,35%, tedy o 4,85%, což 
považujeme za výrazný úspěch. Většina těchto případů byla spáchána na ulici, 
tzv. pouliční loupeže. Další loupežná přepadení byla spáchaná v objektech, 
jako jsou peněžní ústavy, benzínové čerpací stanice, restaurace, herny 
a sázkové kanceláře. Tyto skutky jsou páchány v nočních i denních hodinách 
zejména na osamocené ženské obsluze. Došlo k pěti zločinům loupeže 
v peněžních ústavech. Tři případy byly objasněny, další dva případy jsou dosud 
prověřovány. Jako vždy je zapotřebí zdůraznit, že oznámených případů loupeží 
je daleko více, než je uváděno v policejních statistikách.  V roce 2013 bylo 
oznámeno cca 300 případů, které byly ihned kvalifikovány jako zločin loupeže. 
V průběhu vyšetřování bylo 45 případů odloženo dle § 159a/1) trestního řádu 
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a 26 případů bylo překvalifikováno na jiný trestný čin nebo přestupek. Než však 
policie dojde k závěru, že se skutek nestal, musí policisté, zabývající se 
odhalováním této problematiky, vynaložit mnoho sil a prostředků k tomu, aby 
prokázali, že je případ smyšlený.   

Skladba pachatelů loupežných přepadení se příliš nemění. Jedná se 
zejména o kriminálně závadové osoby, osoby závislé na hracích automatech, 
drogách a osoby bez stálého příjmu.  

V průběhu roku došlo k několika úspěšným realizacím. Mezi ty nejlepší lze 
zařadit objasnění série celkem 13 případů loupeží v peněžních 
ústavech, hernách, na směnárníkovi a na obsluze benzínové čerpací stanice, 
které páchala skupina pěti mužů a jedné ženy na území města  
Ostravy, Frýdku-Místku a Karviné. Případy byly páchány v období od 
30. dubna 2012 do 29. dubna 2013 a celkem byla způsobena škoda ve výši cca 
800.000,- Kč. Vyšetřování této kauzy nebylo dosud ukončeno. 
 

 
 

U trestného činu vydírání  došlo k mírnému zvýšení nápadu oproti 
předchozím rokům. Bylo oznámeno 74 případů.  Z tohoto množství skutků byly 
vyšetřovány 2 případy, které byly spáchány formou šikany, z nichž jeden případ 
se odehrál za zdmi věznice Heřmanice. Se sexuálním motivem byly 
vyšetřovány dva případy. Jeden případ v souběhu se zločinem znásilnění,  ten 
se podařilo objasnit a následně byl postoupen na odbor obecné kriminality 
Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, druhý případ byl odložen dle 
§ 159a/1) tr. řádu, tedy že se skutek nestal. Policisté městského ředitelství 
prověřovali také jeden skutek, kde bylo požadováno tzv. výpalné, avšak po 
rozpracování byl případ odložen, jelikož si poškozená – majitelka prodejny 
Rybářské potřeby, vše vymyslela. Vyšetřováno bylo také osm případů vydírání 
na podnikatelích nebo právnických subjektech. Jen pro ilustraci uvádíme jeden 
z těch, kterými jsme se museli v roce 2013 zabývat: dne 5. června 2013 
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v 17:58 hodin byla na call centrum bankovní společnosti, která má v Ostravě 
mnoho poboček, z e-mailové adresy: ******@seznam.cz, doručena zpráva, že 
pokud se banka zásadním způsobem nezasadí o zastavení exekutorské mafie 
v čele s panem V*****, K******* atd., je pisatel rozhodnut spáchat sebevražedný 
atentát na některé z poboček banky. S ohledem na závažnost této výhrůžky se 
policisté případem zabývali velmi intenzivně. Pachatel byl ve velmi krátké době 
ztotožněn a případ byl dle věcné a místní příslušnosti postoupen na Policii ČR 
Uherské Hradiště. 
 

Závažné a také mediálně velmi citlivé jsou případy trestných činů 
neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prost ředku  dle ustanovení 
§ 151 trestního zákoníku. Prakticky se jedná o usmrcení chodce a následné 
ujetí po dopravní nehodě. Za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 
bylo vyšetřováno sedm dopravních nehod, při kterých došlo ke zranění chodce 
a k následnému ujetí. Čtyři případy se podařilo objasnit, dva případy jsou dosud 
ve stadiu prověřování a jeden případ byl odložen dle ustanovení § 159a/1) 
trestního řádu, neboť se nestal. V roce 2013 nebyla spáchána dopravní 
nehoda, při které by došlo k usmrcení účastníka silničního provozu 
a k následnému neposkytnutí pomoci. V porovnání s rokem 2012 došlo na této 
problematice ke snížení těchto případů o čtyři skutky.  
 

Za výše uvedené období roku 2013 bylo na území Městského ředitelství 
policie Ostrava oznámeno na obvodních odděleních více než 150 událostí – 
požárů, kdy byly buď zahájeny úkony trestního řízení ve smyslu ustanovení 
§ 158 odst. 3) trestního řádu, nebo započato šetření podle zákona č. 200/90 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, anebo započato šetření podle 
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.  

 
Ze 151 událostí požár ů se jedná o: 
- 42 trestných činů dle trestního zákoníku (požárů), 
- 3 případy, které byly odloženy ve smyslu ust. § 159a odst. 1 trestního 
řádu, 

- 75 přestupků kvalifikovaných podle zákona č. 200/90 Sb.,  
- 31 událostí požáru šetřených podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 

(na místě vyřešeno HZS nebo založeno „AA“). 
 

Ze 42 trestných činů bylo 26 případů odloženo ve smyslu ust. § 159a/5) 
trestního řádu, u 10 doposud probíhá prověřování a 6 skutků bylo objasněno. 
V roce 2013 bylo tedy statisticky objasněno 6 případů, což činí 15,0%. 

V porovnání s  rokem 2012 lze konstatovat, že počet požárů na území 
Městského ředitelství policie Ostrava je nižší, a to o 42 skutků požárů (v roce 
2012 bylo nahlášeno 193 požárů). Objasněnost těchto případů je velmi náročná 
a komplikovaná vzhledem k tomu, že tyto případy jsou ve většině beze svědků 
či stop, které by vedly k usvědčení konkrétního pachatele (žháře). 

Z dílčí analýzy jednotlivých spisových materiálů je zřejmé, že se na 
uvedených událostech požárů nejčastěji podílejí děti a osoby bez trvalého 
bydliště (bezdomovci). Toto zjištění vychází jak z modu operandi, tak 
z ohniskových míst a zjištěných a zajištěných akcelerantů. Jednalo se převážně 
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o požáry plastových kontejnerů (72 událostí – počet událostí je shodný s rokem 
2012), požáry ve sklepních kójích a požáry automobilů. Jedním z hlavních 
faktorů je dětská zvědavost, pravděpodobně bez úmyslného jednání.  Dalším 
faktorem je buď zakázaná či neopatrná manipulace se zdrojem otevřeného 
ohně, nezřídka v kombinaci s užíváním alkoholu.  Ne příliš častým faktorem 
jsou technické závady, a to na elektroinstalaci, topných tělesech či jiných 
technických tělesech, kdy v tomto ohledu bývají často opomíjeny, nebo 
i zanedbávány, preventivní kontroly stanovené příslušnými zákony. V roce 2013 
se ale vyskytovaly i případy požárů, které kryly jinou trestnou činnost pachatelů, 
anebo se jednalo o zřejmý úmysl způsobit jiné osobě, ať již fyzické nebo 
právnické, větší škody na majetku. K těmto případům byly v rámci objasňování 
a vyšetřování využity veškeré dostupné operativní prostředky a technika, včetně 
všech potřebných kriminalistických metodik a taktik.  

 
Vyhodnocení dalších sledovaných kategorií případů požárů v roce 2013: 
-  požáry v souvislosti se zločinem vraždy – 0, 
-  požáry se značnou škodou – 6, 
-  požáry se škodou převyšující částku 5 mil. Kč – 0, 
-  požáry s úmrtím osob – 1 (dne 4. 11. 2013 v Ostravě-Radvanicích na ul. 

Poláškova, v objektu bývalého koupaliště, došlo z dosud nezjištěných příčin 
k zahoření základů rozbořené budovy, která byla obývána bezdomovci. 
V objektu bylo následně nalezeno ohořelé torzo těla muže, jehož totožnost byla 
zjištěna až na základě odborného vyjádření z oboru kriminalistika, odvětví 
genetika, a dalšího šetření. Příčinou smrti byl popáleninový šok v důsledku 
popálenin téměř celého těla. Současně došlo ke zranění muže, jehož totožnost 
byla zjištěna, který rovněž utrpěl popáleniny a byl RZS převezen na 
popáleninové centrum FNsP v Ostravě-Porubě, kde však dne 12. 1. 2014 
v důsledku svých zranění zmírá. Cizí zavinění ani akcelerant nebyl zjištěn, 
pravděpodobně se jedná o nedbalostní jednání samotných poškozených. Věc je 
dosud v prověřování. 
 

V roce 2013 byl vyšetřován rovněž jeden případ výbuchu , a to ze dne 
4. ledna 2013 v části Slezská Ostrava, kde při neodborné manipulaci 
s krbovými kamny majitel domu zapříčinil jejich výbuch. Došlo ke zranění 
poškozeného, který utrpěl popáleniny I. a II. stupně. Věc byla ukončena podle 
ust. § 159a/1) trestního řádu. 

4.2. Mravnostní kriminalita 

Celkem zjištěno 62 (+7; +12,73%) 
Z toho objasněno 41 (+2; +5,13%) 
Objasněnost 66,13% (-4,78%) 
Způsobená hmotná škoda 14.000,- Kč (+10.000,-  Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě  0,35%. 
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Nejvýznamnější ukazatelé nápadu: 
Znásilnění 23 (+2; +9,52%) 
Pohlavní zneužívání ostatní 23 (+11; +91,67%) 
Pohlavní zneužívání v závislosti 0 (-1; -100,0%) 

 
 

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. 
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Ve vývoji mravnostní kriminality došlo v roce 2013  k nárůstu zjištěných 
skutků oproti roku 2012 o 7 případů, což znamená meziroční nárůst o 12,7%. 
Meziročně došlo k nárůstu objasněných mravnostních trestných činů o 2 skutky, 
což je nárůst o 5,1%. Nápad na uvedené problematice se oproti roku 2012 
zvýšil, nejvíce u pohlavního zneužívání.  

 
U případů znásiln ění je nápad stabilizován, snížila se však objasněnost. 

U neobjasněných skutků nejsou zjištěny takové informace, které by značnou 
měrou ohrožovaly vnitřní bezpečnost na daném teritoriu, tj. sériová trestná 
činnost. Je nutno podotknout, že z celkového počtu  oznámených skutků 
znásilnění je 45% z nich vymyšlených nebo nezakládají skutkovou podstatu 
trestného činu mravnostního charakteru.    

Skladba známých pachatelů vykazuje v jednom případě znaky recidivy. 
V jednom případě se rozvíjela sériová trestná činnost, která však byla po 
druhém spáchaném skutku během jednoho týdne ukončena realizací pachatele. 
Vesměs se ve vztahu pachatel - oběť jednalo o vztahy ve všech jeho formách.  
Oběťmi těchto trestných činů byly v převážné většině osoby dospělé. 
U mladistvých se jedná o osoby blízké věku 18-ti let, tudíž osoby, u kterých 
pachatel nevyužil vyloženě dětské bezbrannosti. 

 

 
 
 
U pohlavního zneužívání  je situace obdobná jako u trestných činů 

znásilnění. Co se týče vztahu pachatel – oběť, není zaznamenána žádná série 
a ani recidiva. 30% věcí bylo vymyšleno nebo nezakládaly skutkovou podstatu 
pohlavního zneužívání. Je však zaznamenán nárůst trestných činů pohlavního 
zneužívání, a to o 10 případů, což činí meziroční nárůst o 76,9%. Současně je 
třeba uvést, že při tomto zvyšujícím se trendu je pozitivní, že došlo také 
k nárůstu počtu objasněných trestných činů o 6, což je meziroční nárůst 
o 60,0%.  
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Pracovníky SKPV je prováděno sledování mravnostní internetové 

kriminality, a to ve vztahu k šíření a držení dětské pornografie. Značným 
problémem internetové kriminality je navazování vztahů mezi nezletilci 
a dospělými osobami, které se vydávají za vrstevníka s cílem získat fotografie 
nebo videa mající charakter dětské pornografie. Tato komunikace probíhá 
vesměs přes volně dostupné komunikační kanály, u kterých je obtížné dohledat 
koncové uživatele, tedy pachatele protiprávního jednání. Jedná se o vysoce 
latentní trestnou činnost. 

 
V roce 2013 byl ze strany pracovníků SKPV prováděn monitoring míst na 

území města Ostravy, kde dochází k nabízení sexuálních služeb za úplatu, 
s cílem dokumentovat případné kuplířství a obchodování s lidmi. Na základě 
monitoringu byla zmapována scéna nočních pánských klubů, kdy nadále je 
prováděno šetření  k případnému páchání protiprávního jednání v souvislosti 
s poskytováním sexuálních služeb. Prováděným monitoringem a šetřením 
nebyla zjištěna skutečnost, že by sexuální služby v těchto podnicích měly 
provádět osoby mladší 18-ti let nebo osoby z donucení. 
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4.3. Majetková kriminalita 

Majetková kriminalita tvoří největší podíl z celkové kriminality na území 
města Ostravy (72,8%) a dále převážnou většinu obecné kriminality (86,2%). 

Celkem zjištěno 12.825 (+240; +1,91%) 
Z toho objasněno  2.416 (+367; +17,91%) 
Objasněnost 18,84% (+2,56%) 
Způsobená hmotná škoda 291.486 tis. K č (-9.205 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě: 72,75%. 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu při rozdělení majetkové kriminality na 

krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkové trestné činy:   
 
Krádeže prosté zjišt ěno 8.431 (0; 0,0%) 

Z toho objasněno 1.622 (+194; +13,59%) 
Objasněnost 19,24% (+2,3%) 
Způsobená hmotná škoda 148.724 tis. K č (-10.645 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:  47,82% 
 
Krádeže kapesní 756 (-101; -11,79%) 
Krádeže jiné na osobách 1.305 (-173; -11,71%) 
Krádeže mot. voz. dvoustopých 505 (-6; -1,17%) 
Krádeže věcí z automobilů 3.242 (+112; +3,58%) 
Krádeže jízdních kol 582 (+214; +58,15%) 
Krádeže v bytech 159 (-51; -24,29%) 
 

Krádeže vloupáním zjišt ěno 3.172 (+276; +9,53%) 
Z toho objasněno 570 (+161; +39,36%) 
Objasněnost 17,97% (+3,85%) 
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Způsobená hmotná škoda 94.123 tis. K č (+3.520 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:  17,99% 
Vloupání do obchodů 256 (-46; -15,23%) 
Vloupání do výkladních skříní 13 (+2; +18,18%) 
Vloupání do rest. a hostinců 137 (+64; +87,67%) 
Vloupání do bytů 270 (+38; +16,38%) 
Vloupání do RD 168 (+4; +2,44%) 

 
Ostatní maj. tr. činnost zjišt ěno 1.222 (-36; -2,86%) 

Z toho objasněno 224 (+12; +5,66%) 
Objasněnost 18,33% (+1,48%) 
Způsobená hmotná škoda 48.639 tis. K č (-2.080 tis. Kč) 

 
Podvod 235 (-51; -17,83%) 
Zpronevěra 47 (+13; +38,24%) 
Poškozování cizí věci 861 (-7; -0,81%) 

 
V oblasti majetkové kriminality došlo v roce 2013 k meziročnímu nárůstu 

trestných činů o 240, tedy o 1,91% na celkových 12.825 trestných činů. Podíl 
majetkové trestné činnosti na celkové kriminalitě je 72,8%. V roce 2012 činil 
tento podíl 75,1%. 

 
Nápad kriminality v této oblasti již tradičně ovlivnily především krádeže 

vloupáním a krádeže věcí z automobilů. K významnému nárůstu došlo 
u krádeží vloupáním do restaurací a hostinců a u krádeží jízdních kol. Za 
pozitivní lze označit, že významně roste také počet zjištěných pachatelů této 
trestné činnosti. Nejvýznamnější ukazatele nápadu majetkové kriminality se 
nacházejí v úvodním přehledu této kapitoly.  

 
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.  
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4.3.1. Prosté krádeže 

 
 
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 dalších dvou letech opět snížit. V roce 2013 byl počet trestných činů 
v kategorii krádeží prostých stejný jako v roce 2012 – nedošlo tedy k nárůstu 
této trestné činnosti, což může být důsledek projektu „Bezpečnější Ostrava“. 
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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. 

 
Úspěchu dosáhli policisté městského ředitelství v problematice krádeží na 

seniorech a osobách se ztíženou možností obrany , když v roce 2013 byl 
zaznamenán pokles této specifické trestné činnosti. Pachatele tvoří velmi dobře 
organizované skupiny, zpravidla s úzkými rodinnými vazbami, vesměs z řad 
olašských Romů, kteří využívají bezmezné důvěřivosti, nemohoucnosti 
a bezbrannosti svých obětí – seniorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby 
s oslabenými smyslovými vjemy, zejména zrakem, ve spojení s problémy 
zachování paměťové stopy, je dopadení těchto pachatelů velmi obtížné.  

V roce 2013 pachatelé méně využívali telefonického vylákání peněz 
falešným rodinným příslušníkem (většinou vnukem), o to častěji byly 
zaznamenány případy krádeží finančních prostředků nebo jiných cenností 
přímo v bytě oběti za použití legendy (tradiční odečty elektřiny, vody nebo 
plynu, falešné sociální pracovnice kontrolující ústřižky od vyplacených důchodů 
či známí sousedů, kteří jim potřebují napsat vzkaz). Změna trendu může být 
způsobena tím, že při použití legendy v bytě je dokazování trestné činnosti 
velmi složité a úspěch k odhalení pachatele je minimální.  

V boji s touto formou kriminality se jako nejúčinnější jeví neustálá prevence, 
zejména prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a cíleně 
zaměřených preventivních programů a projektů. 

  
Nedílnou součást majetkové trestné činnosti tvoří krádeže v ěcí z vozidel . 

Denně je na území MŘP Ostrava napadeno v průměru 8,9 vozidel. Nápad 
trestné činnosti na této problematice se v roce 2013 oproti roku 2012 nepatrně 
zvýšil o 3,58%, což znamená, že bylo napadeno o 112 vozidel více oproti 
loňskému roku. Objasněnost naproti tomu stoupla na 9,04% (a v meziročním 
srovnání došlo ke zvýšení počtu objasněných skutků o 146, což činilo meziroční 
nárůst o 99,3%). V tomto roce bylo zadrženo o 40% více pachatelů této trestné 
činnosti než v roce 2012. V obecné rovině lze konstatovat, že tento druh 
majetkové kriminality tvoří v rámci MŘP Ostrava zhruba jednu čtvrtinu 
veškerého denního nápadu trestné činnosti. 
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Příčiny neklesajícího trendu na této linii majetkové kriminality lze spatřovat 

ve více faktorech. Ačkoliv v roce 2013 došlo ke zvýšení nápadu této trestné 
činnosti, současně došlo ke zvýšení objasněnosti v návaznosti na zvýšený 
počet zadržených pachatelů. Zásadní skutečností je fakt, že město Ostrava se 
v současné ekonomické situaci řadí k městům s nejvyšší nezaměstnaností 
v ČR. Na území města Ostravy se nacházejí lokality se silným zastoupením 
sociálně slabých občanů a rovněž lokality se značným počtem osob tzv. 
majoritní společnosti, jež tvoří velké panelové komplexy s vysokou anonymitou. 
V těchto lokalitách dochází ke značné koncentraci osob nemajících vztah 
k majetku druhých, absenci empatie a sociálního cítění se spoluobčany. 
Rovněž nelze nepřipomenout geografickou polohu města Ostravy, která se 
nachází v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem. Byly zaznamenány skupiny 
osob dojíždějících z těchto států za účelem páchání trestné činnosti na území 
města Ostravy. Tomuto stavu na dané problematice nepřispěla ani lednová 
prezidentská amnestie. V důsledku tohoto kroku se do společnosti vrátil značný 
počet zkušených pachatelů, kteří se bezprostředně po propuštění na amnestii 
zapojili do zločineckého procesu. Ze statistických dat je zřejmé, že po vyhlášení 
amnestie se nápad na této problematice zvýšil až o několik procent. 

Skutečností zůstává i fakt, že další zkušení pachatelé nejsou stíháni 
vazebně, ač je jasné a zřejmé, že se jedná o velmi zkušené recidivisty (podíl 
recidivistů na této trestné činnosti dosahuje více než 80%, věkové rozmezí je od 
21 do 40 let). Známá je i skutečnost, že více než 60% pachatelů této trestné 
činnosti tvoří osoby závislé na OPL, které potřebují denně větší finanční obnos 
na nákup drog. Ačkoli jsou na pachatele recidivisty v hojné míře podávány 
návrhy na vzetí do vazby, vazebně eliminován nakonec bývá pouze zlomek 
z nich. K objasnění této trestné činnosti nepomáhá ani znalost pachatelů 
z oblasti taktiky policie, jejich konspirativní chování (např. několikrát za den 
mění svůj oděv, typ vozidla apod.), chybějící důkazy, omezené množství 
zajištěných stop, nezjištění svědci, či nevhodně umístěné kamerové systémy 
bezpečnostních agentur. Nelze nezmínit lehkovážné jednání ze strany 
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poškozených, často skutečně hraničící až s lhostejností ke svému či svěřenému 
majetku (např. firemní věci a předměty viditelně položené na sedadlech vozidel, 
nezajištěná vozidla, pootevřená okna apod.), a to vše i přes všemožné 
preventivní působení ze strany Policie ČR na občany. 

Co se týče způsobů provedení vloupání do vozidel, nadále převládá rozbití 
skleněné výplně některé z částí vozidel, ale také vypáčení zámku dveří. 
Předmětem zájmu pachatelů krádeží vloupáním do vozidel zůstávají především 
věci, které se dají obratem zpeněžit - zejména autorádia, navigace a hodnotné 
kompletní integrované radionavigační systémy, notebooky, tzv. „chytré mobilní 
telefony“, tablety, digitální fotoaparáty, volně odložené tašky a kabelky 
s peněženkami, osobními doklady, platebními kartami a finančním obnosem. 

S ohledem na současnou ekonomickou situaci v České republice, ruku 
v ruce s největším problémem Moravskoslezského kraje - vysokou 
nezaměstnaností a minimálními pracovními příležitostmi nelze v budoucnu 
očekávat výrazné zlepšení na tomto úseku majetkové kriminality bez jejího 
důsledného potlačování a prevence, zejména ze strany Policie ČR a Městské 
Policie. 

 
Trestná činnost na úseku krádeží vozidel  za období roku 2013 tvoří 3,9% 

z celkového počtu spáchané majetkové trestné činnosti a z pohledu celkového 
nápadu krádeží prostých 6,0%. Oproti roku 2012 došlo k mírnému poklesu této 
trestné činnosti a mírnému zvýšení její objasněnosti. 

Pachatelé této trestné činnosti mají v oblibě především vozidla české 
výroby (ŠKODA OCTAVIA první generace a v poslední době i druhé generace, 
SUPERB nebo FÁBIA).  U zahraničních značek se jedná o vozidla starší, která 
jdou lépe na odbyt, ať v kuse nebo na náhradní díly. Týká se zejména vozidel 
koncernu VW. U vozidel staršího data výroby, tzv. vraků, se jedná o krádeže 
s cílem získat majetkový prospěch z jejich prodeje ve sběrnách jako druhotné 
suroviny. Luxusnější a dražší auta jsou zcizována na objednávku a končí 
u kupců mimo daný region, případně se jedná o pojišťovací podvody a případné 
legalizace. Koncem roku 2013 docházelo rovněž k podvodnému zapůjčení 
vozidel a jejich následný prodej v zahraničí s tím, že nastrčená osoba oznámila, 
že zapůjčené vozidlo jí bylo odcizeno.  

Pokud jde o známé pachatele této trestné činnosti, jedná se o osoby z řad 
kriminálně závadových osob, které jsou mnohdy závislé na užívání OPL.  Jedná 
se vesměs o osoby, které mají vztah k vozidlům, samy vozidla opravují 
a prodávají.  Cílem je snadnější zisk na pokrytí životních nákladů a získávání 
prostředků k nákupu drog. Přitom odcizit vozidlo je vzhledem k možnosti 
jednoduchého opatření si nástrojů a pomůcek prostřednictvím internetu 
(získávání návodu a přístrojů k odcizení vozidel pomocí notebooku se 
speciálním programem) pro zkušeného pachatele poměrně snadné. Této 
trestné činnosti se dopouští širší skupina osob, zejména z řad závislých na 
OPL. Situaci napomáhá také lehčí prodej náhradních dílů z vozidel 
prostřednictvím internetu a likvidace vozidel za účelem jejich prodeje do sběrny 
druhotných surovin, kde i kontrola státních orgánů není dostatečná a sankce za 
porušení předpisů a právních norem při výkupu jsou prakticky nulové.   

Odcizená vozidla končí v nelegálních dílnách často mimo Ostravu, zejména 
na území okresu Karviná. Dokazování této trestné činnosti je velmi obtížné. Při 
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předcházení této trestné činnosti je důraz kladen zejména na kontroly osob 
nebo kontroly při průjezdu zájmových vozidel.  

 

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. Významným faktorem jsou rovněž případy 
vloupání do obchodů a do restaurací a hostinců. 

Strukturu krádeží vloupáním a podíl jednotlivých druhů napadených objektů 
znázorňuje graf. Ostatními objekty (podíl 69,36%) se rozumí zejména sklepy, 
sklady, kanceláře, šatny, zahradní chatky, altány a podobné, jinak 
nespecifikované objekty. 
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Trestná činnost na úseku vloupání do objektů v roce 2013 činí 17,99% 
z celkové kriminality, 24,7% z majetkové trestné činnosti a z celkového nápadu 
krádeží vloupáním představuje 83,56%. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu této 
trestné činnosti, ale také ke zvýšení její objasněnosti. Největší podíl v této 
oblasti tvoří vloupání do obchod ů a restaurací .  

Příčinou je snadnost vniknutí do obchodů s ohledem na jejich zabezpečení. 
K vniknutí do obchodů, které jsou vesměs chráněny pouze sklem výlohy, není 
zapotřebí sofistikovaných metod, stačí pouze hrubá síla. Pachatelé této trestné 
činnosti stále používají k překonání překážky hrubé síly a sériově vyráběné 
nástroje. Vzhledem k dostupnosti nástrojů dochází k jejich obměňování, a tím 
ztížení zjištění, že se jedná o sériovou trestnou činnost. Předmět zájmu je 
jednoznačný - finanční hotovost, alkohol, cukrovinky, cigarety. Věci, které se 
dají snadno, rychle a bezpečně zpeněžit. Nejvíce dochází k vloupáním do 
obchodů opět v sídlištní zástavbě a hustě obydlených místech, kde je vysoká 
dostupnost obchodní obslužnosti (večerky, menší obchody a ochody, kde není 
noční provoz).     

Vloupání do restaurací je na tom obdobně – anonymní, hustě obydlená 
sídliště. Nárůst je zřejmý po amnestii prezidenta republiky, kdy se na svobodu 
dostali lidé, kteří se této trestné činnosti dopouštěli už v minulosti, nedostává se 
jim dostatek finančních prostředků na obživu a disponují nižší schopností 
adaptace na normální život, získat zaměstnání a tím pravidelný příjem 
k uspokojení svých potřeb. Předmět zájmu pachatele je snadno dostupný. 
Zabezpečení objektů je mnohdy velmi špatné. Způsoby provedení jsou shodné, 
jde především o páčení dveří a oken nebo rozbití skleněných výplní dveří 
a oken. Předmětem zájmu pachatele jsou finanční prostředky a snadno 
zpeněžitelné předměty, u kterých je nemožná individuální identifikace (alkohol 
a cigarety).  

 Pachateli uvedené trestné činnosti, jako ostatně u majetkové trestné 
činnosti obecně, jsou osoby s bohatou kriminální minulostí a osoby závislé na 
OPL. Pocházejí vesměs z míst, kde k trestnému činu dochází, jsou znalí 
prostředí a po spáchání skutku mají větší šanci úniku a včasného úkrytu. Na 
páchání této trestné činnosti se podílely rovněž amnestované osoby. 
  

Trestná činnost na úseku vloupání do rodinných dom ů měla v roce 2013 
zvyšující se tendenci. Na podzim byly realizovány dvě sériové trestné činnosti, 
kdy jeden pachatel páčil balkónové dveře a okna a druhý se do domu dostával 
páčením sklepních okének. Současně byl sledován způsob vniknutí navrtáním 
rámu okna, a to na základě informace o skupině pachatelů používajících tento 
modus operandi po celém území ČR. I tuto skupinu se podařilo odhalit. Po 
uvedených realizacích pak došlo k utlumení nápadu na této problematice. 

Nejvíce se s vloupáním do rodinných domů potýkají ty organizační články, 
v jejichž služebním obvodu se z velké části nacházejí příměstské celky 
převážně právě s touto zástavbou. Jedná se o OOP Poruba 1, OOP Poruba 2 
(policejní stanice Velká Polom), OOP Slezská Ostrava (policejní stanice 
Radvanice) a OOP Vratimov.  Způsoby provedení vloupání zůstávají shodné.  
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K mírnému nárůstu nápadu došlo v roce 2013 také u vloupání do byt ů, 

a to zejména na podzim roku 2013, kdy byla zaznamenána sériová trestná 
činnost. Pachatelé vnikali do bytu páčením a rozlomením vložky zámku 
vstupních dveří.  

Předmětem zájmu pachatele zůstávají šperky, finanční hotovost, cenné 
papíry, platební karty, doklady a drobná elektronika (mobilní telefony, 
nooteboky).  

4.3.3. Ostatní majetková trestná činnost 

V roce 2013 bylo spácháno celkem 1.222 ostatních majetkových trestných 
činů, z nichž 224 bylo objasněno. Objasněnost v této oblasti činí 18,3%. 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu předmětné oblasti byly uvedeny v přehledu 
kapitoly o majetkové trestné činnosti. Nárůst ve zmíněné kategorii byl 
zaznamenán u trestných činů zpronevěry a zatajení věci. 

4.4. Ostatní obecná kriminalita 

Celkem zjištěno 1.021 (+138; +15,63%) 
Z toho objasněno  737 (+129; +21,22%) 
Objasněnost 72,18% (+3,33%) 
Způsobená hmotná škoda 56.613 tis. K č (+46.832 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:  5,79% 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Výtržnictví 40 (-14; -25,93%) 
Sprejerství 217 (+17; +8,50%) 
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Ohrožování mravní výchovy ml. 58 (+3; +5,45%) 
Nedov. výr. a drž. psych. látek a jedů  46 (+5; +12,20%) 
Šíření toxikomanie 8 (+6; +300,00%) 
Maření výkonu úřed. roz. a vykázání 533 (+144; +37,02%) 
 

 

 
 

V oblasti ostatní obecné kriminality došlo k meziročnímu nárůstu nápadu 
kriminality o 15,63%, tedy o 138 případů. Samostatnou kapitolou pak jsou 
případy sprejerství , kde v roce 2013 došlo k mírnému nárůstu evidovaných 
případů, a to o 17 skutků, což činí nárůst o 8,50%. K výraznějšímu nárůstu 
případů došlo u trestných činů maření výkonu ú ředního rozhodnutí 
a vykázání , a to o 37,02% tedy o 144 skutků. 
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Trestné činy související s toxikomaniemi souhrnně označujeme jako „toxi“.  

Nejvýznamnější podíl v oblasti těchto trestných činů má, stejně jako v letech 
minulých, nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů, což lze 
souhrnně označit jako nealkoholovou toxikomanii, do které dále patří i šíření 
toxikomanie. Odhalování této trestné činnosti je vzhledem k její vysoké latenci 
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velmi náročné a vyžaduje používání sofistikovaných metod a prostředků. 
Výsledky v této oblasti přímo závisí na počtu policistů (specialistů), kteří se 
prověřování zmíněné trestné činnosti věnují. Následující graf ukazuje vývoj 
skupiny trestných činů souvisejících s toxikomanií. 

 
Drogová scéna se v Ostravě v podstatě nemění. Je charakterizována 

zejména výrobou a prodejem pervitinu, marihuany, heroinu a extáze. Prodej 
a výroba pervitinu je doménou občanů ČR, ale také občanů Vietnamu. Heroin je 
specifikem romské komunity a rovněž občanů Vietnamu. Přetrvává i nárůst 
podílu žen na této trestné činnosti. 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. Pachatelé tuto „komplikaci“ řeší nákupem v zahraničí, především 
v Polsku a na Slovensku. Z Polska jsou k nám pašovány rovněž léky obsahující 
látky potřebné k výrobě drog. 

4.5. Hospodá řská kriminalita 

Celkem zjištěno 1.387 (+307; +28,43%) 
Z toho objasněno 678 (+348; +105,45%) 
Objasněnost 48,88% (+18,33%) 
Způsobená hmotná škoda 561.979 tis. K č (+121.979 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:  7,87% 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 
Podvod 149 (+17; +12,88%) 
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Neoprávněné držení platebního prostředku 534 (+13; +2,50%) 
Úvěrový podvod 344 (+231; +204,42%) 

 
Kriminogenní faktory, které ovlivňují bezpečnostní situaci na území města 

Ostravy v oblasti hospodářské trestné činnosti, jsou poměrně stálé a neměnné, 
a to zejména vysoká míra nezaměstnanosti, sociální vyčlenění, složení 
obyvatelstva, jejich zadluženost a aglomerace velkoměsta s bývalým těžkým 
průmyslem. V  roce 2013 nebyl na území města Ostravy zaznamenán žádný 
nový trend hospodářské trestné činnosti, který by podstatně ovlivnil její nápad. 

 

 
V roce 2013 bylo na území města Ostravy zjištěno 1.387 hospodářských 

trestných činů, což představuje nárůst o 307 trestných činů oproti roku 2012. 
Z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 678, tedy o 348 více oproti roku 2012. 
Celková objasněnost tak stoupla o 18,33% na 48,88%, což představuje 
meziroční nárůst u objasněných skutků o 105,5%. A to je velmi pozitivní 
výsledek. 

Pachatelé hospodářské trestné činnosti jsou stále ve velké míře samotní 
podnikatelé či zástupci společností, případně jednotlivé fyzické osoby. 
Hospodářská trestná činnost je stále více organizovaná . 

V roce 2013 došlo ke kvalitativnímu posunu v oblasti finančního šetření 
v trestních spisech evidovaných u městského ředitelství policie, v důsledku 
čehož mohlo dojít ke zvýšení zajištěných hodnot.  

 

útvar 

škoda 
způsobená 
odcizením v 

korunách 

hodnota 
zajištěných 
odcizených 

hodnot 

poměr mezi 
způsobenou 

škodou a 
zajištěnými 
hodnotami 

hodnota 
zajištěných 
náhradních 

hodnot 

OŘP PRAHA I. 749.793.989,-  217.868.089,- 29,10% 4.955.768,- 

OŘP PRAHA II. 961.128.990,- 22.242.084,- 2,30% 6.370.500,- 

OŘP PRAHA III. 707.169.872,- 67.102.497,- 9,50% 12.264.825,- 

OŘP PRAHA IV. 1.424.409.560,- 121.275.123,- 8,50% 23.766.256,- 

MŘ BRNO 1.552.271.291,- 19.354.593,- 1,20% 533.559,- 
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MŘP OSTRAVA 374.308.476,- 28.867.988,- 7,70% 9.996.528,- 

Problematickou zůstává vyhledávání latentní hospodářské kriminality, pro 
niž by bylo nutné personálně posílit oddělení hospodářské kriminality.  

 
  

4.6. Zbývající kriminalita 

Celkem zjištěno 1.359 (+157; +13,06%) 
Z toho objasněno 1.182 (+170; +16,80%) 
Objasněnost 86,98% (+2,78%) 
Způsobená hmotná škoda 16.462 tis. K č (-9.705 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:  7,71% 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Dopravní nehody silniční nedbal. 304 (-41; -11,88%) 
Ohrožení pod vlivem návyk. látky, opilství 306 (+91; +42,33%) 
Zanedbání povinné výživy 598 (+105; +21,30%) 
Šíření poplašné zprávy 10 (+1; +11,11%) 
Ostatní trestná činnost 118 (+3; +2,61%) 

 
U této kriminality došlo k nárůstu o 157 případů, tedy o 13,06%. Nejvyšší 

nárůst nápadu je evidován u trestných činů zanedbání povinné výživy (o 105 
případů, což je 21,3%) a ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství (o 91 
případů, což je 42,33%). Pokles naopak sledujeme u nedbalostních dopravních 
nehod (o 41 případů, což je -11,9%). 
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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. V roce 2013 byl zaznamenán zvýšený nápad této trestné 
činnosti, který byl ovlivněn zejména náladou majoritní částí společnosti 
a prohlubující se nesnášenlivostí mezi majoritní a minoritní společností. Tato 
trestná činnost byla páchána převážně v afektovém jednání, spontánně, 
konkrétními jedinci, byla výsledkem dané inkriminované situace, bez předchozí 
přípravy či organizace. Jednalo se zejména o nepřiměřenou reakci na 
vyhrocené sociální problémy v rámci mezilidských, resp. sousedských vztahů. 
Častým startovacím prvkem trestního jednání bylo požití návykových látek, 
zejména alkoholu. Mezi pachateli jsou, oproti předešlým rokům, také vyhranění 
extremisté. 

Téměř všechna protiprávní jednání související s extremismem byla 
zaznamenána na demonstracích, které se v roce 2013 staly novým fenoménem 
výrazně zasahujícím do veřejného pořádku města. Demonstrace 
a shromáždění byly namířeny jak proti menšinám, tak proti nepřizpůsobivým 
občanům, rozšiřování ubytoven či porušování zákonů. Na čtyřech největších 
demonstracích bylo zraněno 27 policistů, poškozeno 21 služebních vozidel, 
40 výzbrojních a výstrojních součástek, zajištěno 35 zbraní. Do akcí byly 
zapojeny stovky policistů, desítky strážníků Městské policie Ostrava, služební 
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koně i psi. Na osobní svobodě bylo zajištěno přes 200 účastníků akcí, z nichž 
27 je podezřelých ze spáchání trestného činu, 57 je šetřeno pro přestupek. 

Policie ČR reagovala na uvedený stav přijetím preventivních i represivních 
opatření spočívajících v komunikaci s minoritami a všemi složkami veřejné 
správy a také v nekompromisním postupu proti pachatelům protiprávního 
jednání, což se v závěru roku 2013 projevilo v jistém utlumení veřejné činnosti 
PEX a tím také páchání tzv. zážitkového násilí ze strany účastníků 
demonstrací. To ovšem neznamená, že aktivita PEX je nulová. Její další 
činnost můžeme předpokládat v supervolebním roce 2014, kdy se zřejmě opět 
pokusí využít politická shromáždění k páchání protiprávního jednání, jak tomu 
bylo zejména 27. září 2013 na náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu po 
předvolebním shromáždění DSSS. 

5. Průběh přípravného řízení 

Zkrácené přípravné řízení - ukazatele: 
   Počet činů  2.696 

  
V roce 2013 bylo v průběhu přípravných řízení objasněno celkem 

6.229 trestných činů. 

• ve standardním přípravném řízení 3.533 trestných činů, 

• formou zkráceného přípravného řízení 2.696 trestných činů. 

V roce 2013 došlo k nárůstu počtu přípravných řízení o 877, což je 
meziroční nárůst o 16,39%. Zkrácených přípravných řízení bylo o 764 více 
oproti roku 2012, standardních přípravných řízení bylo o 113 více. Z toho 
vyplývá, že se Policie ČR v Ostravě 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 využívání 
zkráceného přípravného řízení podle § 179a zákona č.  141/1961 Sb., trestní 
řád, za splnění zákonných podmínek. 

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

V oblasti veřejného pořádku se městské ředitelství, zejména pracovníky 
zařazenými na úseku extremismu a diváckého násilí, spolupodílí na zajištění 
hladkého a klidného průběhu všech veřejných produkcí, ať již je to z oblasti 
sportovní, politické nebo kulturní (kromě zajištění fotbalových utkání FC Baník 
Ostrava a hokejových HC Vítkovice taktéž festival COLOURS OF OSTRAVA 
nebo nově BEATS 4LOVE). Úkolem specialistů na této problematice je 
získávání informací o charakteru a účastnících veřejné produkce a dále 
předcházení, dokumentovaní a případně následná realizace protiprávního 
jednání, kterého se účastníci veřejné produkce dopustili.  

Ostrava má nadále jedny z nejradikálnějších fanoušků fotbalu, kdy se jedná 
o příznivce FC Baník Ostrava. Každé fotbalové utkání fotbalového klubu 
FC Baník Ostrava je bráno jako rizikové. Je jedno, zda se utkání odehrává na 
území města Ostravy nebo mimo dané teritorium. Tento problém zaměstnává 
nejvíce pracovníky zdejších oddělení obecné kriminality. Za sledované období 
roku 2013 se spolupodíleli na všech bezpečnostních opatřeních k rámci konání 
zápasů 1. fotbalové ligy na území města Ostravy, což bylo 14 utkání, a dále 
10 výjezdů mimo dané teritorium. 

Pozornost je věnována také hokejovým utkáním klubu HC Vítkovice, které 
společně s příslušníky vnější služby zajišťují pracovníci 6. OOK Ostrava-
Vítkovice. V roce 2013 šlo o celkem 31 akcí hokejové extraligy a zápasů 
play off. 

Divácké násilí je samostatnou kapitolou na úseku extremismu. Radikální 
fanoušci fotbalového klubu FC Baník Ostrava tvoří víceméně ohraničenou 
uzavřenou skupinu, která svými projevy patří mezi nejagresivnější 
a nejorganizovanější skupiny v rámci celé republiky. Díky technickému 
zabezpečení – instalaci kamerového záznamu, nasazení monitorovacího centra 
PČR i MP Ostrava a činnosti bezpečnostní služby ubylo excesů na samotném 
stadionu Bazaly. Aktivita radikálních fanoušků se však přesunula do jeho okolí. 
Rovněž výjezdy fotbalových fanoušků FC Baník Ostrava na hřiště soupeřů jsou 
nechvalně proslulé svou agresivitou a projevy vandalství s devastujícími 
následky. V roce 2013 se účastnilo výjezdu na stadiony soupeřů od 200 do 
1000 fanoušků (jejich počet souvisí s atraktivností soupeře). Aktivní přítomnost 
specialistů 10. OOK na těchto akcích byla doposud zárukou tlumení eskalace 
negativního jednání ze strany fanoušků FC Baník Ostrava, přestože bližší 
kontakt s těmito agresivními skupinami představuje značné riziko fyzického 
napadení kriminalistů, zejména při samotné přepravě vlakem, kde jsou policisté 
ve výrazné početní nevýhodě. Vlivem požitého alkoholu navíc tito fanoušci 
ztrácejí soudnost a morální zábrany a doprovázející policisty se snaží 
vyprovokovat alespoň verbálně. 

Agresivita fotbalových chuligánů se výrazně zvýšila v souvislosti 
se shromážděním konaným v Ostravě 24. srpna 2013 a následujících. Je 
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zřejmé, že je samotná shromáždění naprosto nezajímají. Jejich prioritním cílem 
je vyvolat střet s policií. V souvislosti s těmito událostmi byla navíc 
zaznamenána výrazná vzájemná součinnost fotbalových chuligánů a příznivců 
PEX, které navíc podpořili chuligáni AC Sparta Praha vystupující pod názvem 
Prague Boys. Toto nestandardní spojení fanouškovských skupin s příznivci 
PEX a příslušníky majoritní částí obyvatelstva nespokojených se současným 
sociálním, ekonomickým a morálním stavem společnosti ponesou vysoké riziko 
fyzických útoků na příslušníky menšin, sociálně nepřizpůsobivé občany i policii. 

Kromě sportovních akcí se specialisté mimo jiné spolupodíleli na zajištění 
celkem 17 akcí, kde byly zaznamenány aktivity příznivců PEX, LEX a dalších 
jiných uskupení, které si zasloužily pozornost ze strany bezpečnostních složek 
České republiky, zejména Policie ČR. V druhé polovině roku 2013, na konci 
letních měsíců a počátkem podzimu, došlo ke značné radikalizaci příznivců 
PEX ve spojení s chuligány FC Baník Ostrava, což vyvrcholilo střety mezi policií 
a účastníky demonstrací, které pořádali příznivci PEX na území města Ostravy. 
Situace si vyžádala zákroky pod jednotným velením, kterého se zúčastnili 
rovněž pracovníci SKPV MŘP Ostrava. Došlo při nich ke zranění demonstrantů, 
policistů obou územních odborů, poškození vozidel i výstrojních a výzbrojních 
součástek Policie ČR. Při akcích došlo k zajištění nebo zadržení několika 
desítek demonstrantů, kteří byli následně řešeni v rámci trestního nebo 
přestupkového řízení. (Ve zprávě již zmiňováno v kapitole Zbývající kriminalita). 
Vyhodnocování akcí s cílem dokumentování a následné realizace protiprávního 
jednání probíhá do současné doby. 

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.  

6.1. Přestupky 

Celkem zjištěno  28.275 (+5.102) 
Meziroční nárůst  +22,02%. 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu přestupků: 

Přestupky 
• v dopravě          17.945 (+4.992; +38,54%) 
• proti veřejnému pořádku 2.827 (-37; -1,29%) 
• proti majetku                 6.828 (-235; -3,33%) 

 
V roce 2013, jak je zřejmé, došlo k  meziročnímu nárůstu zjištěných 
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přestupků o 22,0%. Skladba přestupků proti majetku, proti veřejnému pořádku 

a občanskému soužití je znázorněna následujícím grafem. 
 
V podmínkách městského ředitelství nezaznamenáváme, vyjma přestupků 

v dopravě, výraznější rozdíly v počtech přestupků v porovnání s rokem 2012. 
Mírný pokles je signalizován u přestupků proti majetku a také proti veřejnému 
pořádku. Naopak nárůst přestupků je zřejmý především v dopravě, kde došlo 
k meziročnímu nárůstu o 4.992 skutků, což představuje nárůst o 38,5%. Tento 
nárůst je výsledkem navýšení počtu policejních akcí se zaměřením na dohled 
nad BESIP a rovněž reorganizací oddělení hlídkové služby, které zajišťuje 
výjezdy na tísňové volání na linku 158 a signály na pult centralizované ochrany 
na teritoriu městského ředitelství, čímž byl jednotlivým obvodním oddělením 
vytvořen prostor pro výkon dopravně bezpečnostních akcí a k dohledu nad 
BESIP i v rámci běžného výkonu služby. 

Dlouhodobým nešvarem je požívání alkoholických nápojů před jízdou, popř. 
v průběhu jízdy motorovými vozidly, se kterým se na teritoriu města setkáváme, 
a rovněž tak jízda pod vlivem OPL, které se daří odhalit díky materiálnímu 
a technickému vybavení. 

 
Přetrvávajícím trendem, vzhledem k sociální situaci, zůstávají majetkové 

přestupky spočívající v krádežích kovů a drobných krádežích zejména ve 
velkých nákupních centrech typu  Shoping park, Futurum, Tesco, Nová Karolina 
apod.  

 
Do uvedených statistických dat a výčtu však není zahrnuto relativně vysoké 

množství přestupků ze všech citovaných oblastí, které ve své kompetenci řeší, 
popř. oznamují k projednání příslušnému správnímu orgánu také strážníci 
Městské policie Ostrava. 
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7. Situace v doprav ě 

Situace na silnicích města Ostravy je poměrně stabilizovaná. V roce 2013 
došlo k mírnému nárůstu dopravních nehod na 2.769. Při těchto nehodách 
zahynulo 13 osob (o 5 méně než v roce 2012), 53 bylo těžce a 523 lehce 
zraněno (mírný nárůst u těžkých zranění). Škoda na vozidlech dosáhla částky 
127,421.700,- Kč.  
 

 
Nejvíce nehod se odehrálo na místních komunikacích (56%), nejméně na 

dálnici. 
 
Situace je neměnná také u ostatních sledovaných ukazatelů, kterými jsou 

především rychlost jízdy, svícení nebo používání zádržných systémů včetně 
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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 se 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, 

• asistence bezpečnostní inspekce u dopravních nehod s tragickými 
následky, 

• vydáváním stanovisek k projektovým dokumentacím u nových 
komunikací i u rekonstrukcí stávající silniční sítě, 

• vydáváním závazných stanovisek pro účely zvláštního užívání 
pozemních komunikací, 

• projednáváním přechodných úprav provozu na pozemních 
komunikacích a písemnými vyjádřeními také k místní úpravě provozu, 

• zasíláním podnětů k odstranění rizikových míst a komunikačních závad 
v místní a přechodné úpravě provozu nebo závad ve sjízdnosti 
komunikací. 

 
Zvýšený dohled je stále věnován komunikacím se zvýšenou zátěží, jako je 

silnice I/11  ul. Rudná, ul. Opavská, silnice I/58 ul. Plzeňská od Krmelína 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. Výkon služby policistů vykonávajících 
dozor nad silničním provozem byl prioritně směřován do rizikových míst 
a úseků. 
 

� Nehodové úseky v pr ůběhu roku 2013: 
 

 křižovatka  silnic I/11 ul. Rudná a ul. Závodní, 
 křižovatka ulic Výškovická a Čujkovova, 
 křižovatka ulic Michálkovická a Hladnovská, 
 křižovatka ulice Výškovická se SZ rampou ulice Rudná, 
 úsek silnice  II/479 ul. Opavská (Odra – Bílovecká), 
 úsek silnice I/11 ul. Rudná (rampy F – 17. listopadu), 
 úsek silnice II/479 ul. 28. října (Železárenská – 1. máje), 
 úsek ulice Výškovická (Svornosti – tram smyčka),  
 úsek ulice U Hrůbků (zemědělská škola – U Boříka), 
 úsek silnice I/11 ul. Rudná (Odra – okružní křižovatka s D1). 
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 V období roku 2013 se policisté dopravního inspektorátu věnovali také 

zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při rozsáhlých rekonstrukcích 
křižovatek. Při dopravně bezpečnostních akcích se dopravní policisté zaměřili 
jednak na klasické přestupky v dopravě, jakými jsou alkohol, rychlost nebo 
přednost v jízdě, ale proběhly rovněž tématicky zaměřené akce na autoškoly, 
dopravní podnik, sociální předpisy v silniční dopravě, přepravu ADR a řidiče 
TAXI. 

 
Stav na úseku bezpečnosti silničního provozu odpovídá stavu komunikací, 

hustotě dopravy a schopnostem řidičů. Největší nárůst zjištěných přestupků 
a trestných činů v dopravě je zjištěn u požití jiných návykových látek řidiči 
vozidel před a během jízdy. Největší pokles zjištěných přestupků je u případů 
držení hovorového zařízení řidiči během jízdy, a to z důvodu přístupu správního 
orgánu k projednání těchto přestupků v dopravě, kdy přestupky jsou řešeny 
zpravidla oznámením správnímu orgánu, který následně předvolává zakročující 
policisty k výslechu svědka ke každému takto zjištěnému přestupku.  

8. Pachatelé a ob ěti trestné činnosti 

8.1. Pachatelé 

Celkem 5.321 (+658; +14,11%) 
Recidivisté - počet 3.464 (+503; +16,99%) 
Podíl recidivistů 65,10% (+1,60%) 

Děti     
Nezletilí do 14 let 46 (-19; -29,23%) 
Mladiství 15–17 let  198 (-22; -10,00%) 

 
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 4/5 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 je skutečnost, že mnohé ze zájmových osob, které 

pravidelně páchaly trestnou činnost, zejména násilného a majetkového 
charakteru, byly díky amnestii propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody 
a aktivně se zapojily do procesu protiprávního jednání. Za rok 2013 bylo 
amnestovanými spácháno 278 trestných činů a 28 přestupků, tedy celkem 306 
protiprávních jednání. Těchto jednání se celkem dopustilo 108 amnestovaných 
(z toho 12 žen, což činí 11,11%). 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
na území města Ostravy za rok 2013 

44 

8.1.1. Recidivisté 

Podíl recidivy na celkové kriminalitě za rok 2013 činí 65,1%, kdy oproti roku 
2012 (63,5%), jde o nárůst o 1,6%. 

 
Recidivisté se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 1.621 případů; zejména prostých 
krádeží – 1.146 případů, krádeží vloupáním – 339 případů, 

• násilných trestných činů – 380 případů; zejména úmyslné ublížení 
na zdraví – 138 případů a loupeže - 101 případů, nebezpečné 
vyhrožování – 39 případů, 

• v oblasti zbývající kriminality  – spáchali podstatných 416 činů 
zanedbání povinné výživy. 
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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) 

Rovněž v letošním roce došlo k poklesu počtu pachatelů v této kategorii, 
a to z loňských 65 zjištěných nezletilých pachatelů na letošních 46 a 220 
mladistvých pachatelů v roce 2012 na 198 v roce 2013. Nejčastějšími formami 
trestné činnosti v této skupině pachatelů zůstávají i nadále násilné trestné činy 
páchané formou loupežných přepadení a majetková trestná činnost, kterou lze 
zahrnout pod tzv. pouliční kriminalitu. Kvalifikovaná trestná činnost je v řadách 
těchto pachatelů výjimečná, neměnná je rovněž sociální struktura pachatelů. 

 

 
 

8.1.2.1. Nezletilí do 15 let 

V roce 2013 bylo 46 pachatelům mladších 15 let trestná činnost prokázána 
(tj. 0,86% z celkového počtu pachatelů). Oproti roku 2012, kdy se trestnou 
činnost podařilo prokázat 65 nezletilým pachatelům (tj. 1,39%). 

 
Nezletilí se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 17 případů, z toho 9 případů 
prostých krádeží a 7 případů krádeží vloupáním, v 1 případě se 
jednalo o poškozování cizí věci, 

• násilných trestných činů – 17 případů, z toho 6 případů loupeží 
a 8 případů úmyslného ublížení na zdraví, ve 3 případech se jednalo 
o nebezpečné vyhrožování. 
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8.1.2.2. Mladiství od 15-17 let 

V roce 2013 byla trestná činnost prokázána rovněž 198 mladistvým 
pachatelům, což činí 3,72% z celkového počtu zjištěných pachatelů.  Oproti 
roku 2012 (220 zjištěných mladistvých pachatelů, tj. 4,72%) se snížil podíl 
mladistvých pachatelů na trestné činnosti o 1,0%.  

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

• majetkových trestných činů – 74 případů, 29 případů vloupání a 44 
případů krádeží prostých, v 1 případě se jednalo o poškozování cizí 
věci, 

• násilných trestných činů – 77 případů, z toho 44 případů loupeží 
a 21 případů úmyslného ublížení na zdraví, v 1 případě šlo 
o vydírání, v 7 případech se jednalo o nebezpečné vyhrožování a ve 
4 případech o násilí proti úřední osobě (policistovi), 

• a poměrně vyšším zastoupením jiných kategorií trestné činnosti, 
např. ostatní kriminální činy  -  3 případy výtržnictví, 6 případů 
sprejerství a 14 případů maření výkonu úředního rozhodnutí; 
v oblasti mravnostní kriminality  bylo stíháno 5 mladistvých za 
pohlavní zneužívání a 5 za znásilnění. 2 mladiství byli stíháni za 
šíření poplašné zprávy  a 1 mladistvý za neoprávn ěné držení 
platebního prost ředku.  

8.1.3. Cizinci 

V roce 2013 se na území města Ostravy dopustilo trestné činnosti celkem 
187 cizinců, tj. 3,51% z celkového počtu pachatelů. Oproti roku 2012 (183 
cizinců, tj. 3,92%) klesl podíl cizinců na trestné činnosti o 0,41%. 

 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
na území města Ostravy za rok 2013 

47 

Jimi spáchané činy jsou poměrně nevýrazně rozloženy do spektra kategorií 
celkové trestné činnosti, viz. grafické znázornění. 

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, roztržitý, lehkomyslný; tyto oběti jsou pachateli vybírány 
podle svého aktuálního chování, 

• 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); přetrvávají útoky na 
nezletilce páchané rovněž stejně starými pachateli – v těchto 
případech jde pachateli většinou o poměrně drahé předměty, které 
mají tyto oběti v držení. 

Trestné činy, kde byl zjištěn vztah mezi obětí a pachatelem se v drtivé 
většině případů daří úspěšně objasnit. 

Městské ředitelství policie Ostrava se snaží informovat občany všemi 
dostupnými prostředky o příčinách a důsledcích často páchaných trestných činů 
tak, aby bylo minimalizováno riziko „oběti z neinformovanosti“. Je realizována 
celá řada projektů věnujících se prevenci a zvýšení informovanosti občanů. 
K této problematice se blíže vyjádříme v kapitole Prevence.  
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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. 

  

9. Pátrání po osobách a v ěcech 

Problematice pátrání po osobách a věcech je věnována rovněž značná 
pozornost, a to nejen kvůli velkému množství hledaných a pohřešovaných osob, 
ale také osob odsouzených, které nenastoupily do výkonu trestu, případně se 
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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 mnohokrát opakovaně. 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 nebo nemocných osobách. Do pátracích akcí je nasazeno velké 
množství policistů a techniky. V těchto případech 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 2013 bylo na Městském ředitelství policie Ostrava vyhlášeno 1.847 
pátrání po osobách. Z toho bylo:  

• 219 pátrání po pobytu,  

• 441 pátrání po osobách, na které byl vydán příkaz k zatčení,  

• 304 pátrání po osobách, na které byl vydán předchozí souhlas 
k zadržení, 

• 547 pátrání po uprchlých svěřencích diagnostických ústavů, 

• 231 pátrání po pohřešovaných osobách,  

• 95 pátrání po osobách, na které byl vydán příkaz k dodání do výkonu 
trestu odnětí svobody, 

• 8 pátrání po totožnosti při nálezu mrtvého, 

• 2 pátrání po osobách, na které byl vydán evropský zatýkací rozkaz. 

Z uvedeného množství bylo zadrženo a vypátráno celkově 1.597 osob, což 
je 86,46%. 

Skupina pátrání, která čítala v roce 2013 pouze 12 policistů, zadržela 
a vypátrala 674 osob (42,20%), zpracovala a vyřídila 1.310 žádostí a dožádání 
k hledaným osobám pro jiné součásti policie (Interpol, Sirene, mimořádná 
opatření, prověrky zdravotnických zařízení, urgence pro soudy, poznatky atd.). 
V průběhu roku 2013 se podařilo ztotožnit 8 z 9 neznámých mrtvých. 

Rovněž bylo provedeno 10 velkých cílených pátracích akcí  zaměřených 
na zadržení hledaných osob. Zde byla velkým přínosem také spolupráce 
s Městskou policií Ostrava, vnější službou (OOP), SPJ a psovody. V uvedeném 
roce 2013 došlo také ke zvýšení počtu pátrání po pohřešovaných osobách – 
zvýšil se počet pátracích akcí v terénu a byl nasazen větší počet policistů 
a techniky. 
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Nejvytíženější problematikou je, stejně jako v předchozích letech, pátrání 

po svěřencích utíkajících ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy. V roce 2013 jsme pátrali v 544 případech. Jsou zde jedinci, 
kteří jsou během jednoho roku na útěku i dvacetkrát. Policisté zařazeni na dané 
problematice úzce spolupracují se zaměstnanci živnostenského úřadu, 
finančního úřadu, hasičského záchranného sboru, městskou policií, Národní 
centrálou Interpolu, Sirene a se skupinou cíleného pátrání Policejního prezidia 
Praha.  

 
Faktorem přispívajícím ke kvalitativně nové a vyšší úrovni práce 

v problematice pátrání po osobách bylo přijetí ZP PP č. 135/2010  o pátrání a 
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, konkrétně čl. 68. Za využití 
uvedeného ustanovení, provedením lokalizace mobilního telefonu tzv. 
„monitoringu“, se podařilo zadržet několik dlouhodobě hledaných a 
pohřešovaných osob. Díky uvedenému ustanovení je možné využívat i další 
technická opatření. Jedná se zejména o výpisy k telefonním číslům a číslům 
IMEI, která jsou významným přínosem urychlujícím vypátrání takovýchto osob, 
případně osob, které jsou pohřešovány. V roce 2013 bylo zdejší součástí 
9. oddělení obecné kriminality SKPV MŘ PČR Ostrava nasazeno cca 26 tzv. 
monitoring ů. 

9.2. Pátrání po v ěcech 

Po věcech pátrají všichni policisté Městského ředitelství policie Ostrava, a 
to jak při specifických pátracích akcích, tak především při každodenním výkonu 
hlídkové služby. V Ostravě je ovšem mimo běžný výkon služby zřízen 
specializovaný tým v rámci územního odboru služby kriminální policie a 
vyšetřování. V roce 2013 bylo fyzicky zajištěno 18 odcizených věcí a zjištěny 
informace k zástavám odcizených věcí u 162 případů. Poznatky k zástavcům 
jsou pak rozesílány na útvary a organizační články policie, které vedou šetření 
v konkrétní trestní věci. Současně bylo vedeno šetření ve věcech pátrání po 
5.722 věcech a uskutečněno 10 pátracích akcí  zaměřených zejména na 
sběrny železného šrotu. 

10. Prevence 

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava je již tradičně synonymem dobré 
praxe při provádění nejrůznějších preventivních počinů, které mají za úkol co 
nejefektivněji přispět ke snižování nápadu trestné činnosti. Ta je v Ostravě 
vskutku rozmanitá a vysoká statistická čísla spáchaných (zejména 
majetkových) trestných činů hovoří za vše. Je však třeba dodat, že oproti 
loňskému roku počet spáchaných trestných činů klesl o cca 1.500 skutků. Na 
tomto razantním snížení má bezesporu velký podíl také prevence.   
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Policisté Městského ředitelství policie Ostrava realizovali v roce 2013 
značné množství nejrozmanitějších preventivních akcí zaměřených všem 
skupinám obyvatel – dětem v mateřských i základních školách, studentům 
středních škol i vysokoškolákům, seniorům, účastníkům silničního provozu, 
návštěvníkům nákupních center, cestujícím hromadnou dopravou, občanům 
slunícím se na letních koupalištích, pověřeným vlastníkům bytů v panelových 
domech, ale také např. lyžařům, cyklistům či bruslařům. 
 

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“). Naprostá většina pak byla realizována 
dle aktuální bezpečnostní situace v teritoriu Ostravska.  

 
Úspěšný a léty prověřený projekt s velmi oblíbeným policejním psem 

Ajaxem v logu, určený pro žáky druhých tříd základních škol, mají v Ostravě na 
starosti policisté (preventisté) jednotlivých obvodních oddělení.  Těmto ženám i 
mužům patří zasloužený dík, neboť mimo spousty úkolů vyplývajících 
z charakteru a náplně práce na obvodních odděleních iniciativně navštěvují 
nejen školská zařízení, ale také domovy seniorů a nejrůznější zájmové kluby. 
Vedoucí těchto oddělení jsou pravidelnými účastníky jednání na radnicích 
jednotlivých městských obvodů, na kterých se řeší mimo jiné i společný postup 
na poli prevence kriminality. 

 
V rámci projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“  spolupracují policisté 

preventivně informační skupiny s kolegy z dopravního inspektorátu a se 
zástupci BESIPu. S nimi spolupracují rovněž na nejrůznějších prezentačních 
akcích, např. preventivních akcích pro cyklisty a in-line bruslaře. Je třeba říci, že 
bez jejich materiální podpory by policisté prevenci v dopravě dělali jen velmi 
těžce. Nejen za ni je třeba poděkovat zejména Pavlu Rakusovi - krajskému 
koordinátorovi BESIPu.  

  
Co se týče dopravní problematiky, nesmíme zapomenout ani na projekt 

„Bezpe čně na kole“ . Každé jaro policisté vyrážejí na ostravské cyklostezky, na 
kterých cyklisty upozorňují na bezpečnou jízdu. Ve spolupráci se strážníky jim 
také nabízejí bezplatnou registraci jízdního kola. Každý cyklista navíc obdrží 
energetický nápoj, který nám každoročně jako sponzorský dar dodává Red Bull. 

 
Další preventivní aktivity zaměřené na specifické problematiky vznikly a 

existují díky dotacím Magistrátu města Ostravy. Zde je potřeba připomenout 
činnost pracovních skupin Magistrátu města Ostravy s názvy „Bezpe čnější 
Ostrava“ , jejímiž členy jsou také zástupci Dopravního podniku města Ostravy, 
Městské policie Ostrava a Magistrátu města Ostravy a prevence kriminality na 
místní úrovni. Prevencí zejména majetkové trestné činnosti se policisté zabývají 
hlavně v projektech „Bezpe čnější nakupování a parkování“ . V rámci nich se 
upevňuje spolupráce se zástupci ostravských obchodních center. Akce 
spočívají v umístění tzv. preventivního stánku ve vybraném obchodě. Následuje 
dvouhodinová diskuse s návštěvníky, při které jsou upozorňováni na nebezpečí 
čekající v přeplněných nákupních centrech. V tomto stánku mohou návštěvníci 
shlédnout autentické záběry krádeží v obchodních centrech tak, jak byly 
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natočeny průmyslovými kamerami. K vidění je také preventivní film s názvem 
Nedávejme jim šanci… Tento projekt zvítězil v soutěži „Cena nejlepší praxe 
2010“.  
 

Často jsou také policisté viděni na přilehlých parkovištích. Na zaparkovaná 
vozidla umisťují visačky s radami a upozorněním na to, že krádeže věcí 
z vozidel jsou nejčastějším trestným činem páchaným v Ostravě. Na 
předmětných akcích se podílejí nejen policisté preventivně informační skupiny 
Ostrava, ale také policisté ostravských obvodních oddělení, dopravního 
inspektorátu i kriminalisté. Zde nesmíme zapomenout ani na strážníky Městské 
policie Ostrava. Spolupráce s nimi je na vynikající úrovni, a to ve všech 
činnostech, které společně realizují. 

 
Každoročně je také vyhlášena anketa, ve které občané rozhodují 

o nejbezpečnějším obchodním centru, resp. o obchodním centru, ve kterém se 
cítí bezpečně. 

 
V březnu a dubnu 2013 pokračoval mezinárodní preventivní projekt „Tvoje 

správná volba“ , jenž byl realizován díky finanční podpoře Evropské unie. Jde 
o projekt Policajného zboru Slovenské republiky, který úspěšně zavedli také 
policisté v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Projekt je určen dětem 
čtvrtých a pátých tříd a je zaměřen na prevenci toxikomanie, ale také požívání 
alkoholu či negativa kouření. Jedná se o interaktivní výstavu věnovanou výše 
uvedené problematice.  
 

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 ostravský projekt „KUZMA“.   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 pod vedením 
policejních kynologů učí psa vést a ovládat v běžném městském provozu, ale 
také předcházet případnému napadení psem apod. Jde o dva tříměsíční běhy. 
Letošním rokem se uzavře první pětiletka tohoto velmi oblíbeného projektu. 
Absolventi jsou každoročně zváni na Dny Policie ČR, na kterých společně 
s ukázkami profesionálů předvádějí, co vše se na „cvičáku“ naučili. 
 

K úspěšným projektům, které ostravští policisté realizují, patří Webová 
policie aneb „Poldík Webík pomáhá a chrání“,  který se zabývá prevencí 
počítačové kriminality. Díky podpoře Magistrátu města Ostravy mohly být 
vytisknuty pracovní sešity, se kterými děti čtvrtých, pátých a šestých tříd pracují. 
V prvním ročníku (ve školním roce 2011/12) bylo s problematikou kyberšikany, 
kyberstalkingu, kybergroomingu a dalších nebezpečných jevů seznámeno 
2.100 dětí z 22 ostravských škol. Autoři projektu jej také představili na 
odborných konferencích v Praze a Ostravě. 
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Z pestrého spektra preventivních aktivit věnovaných dětem, které neustále 
opakují základní pravidla bezpečného chování, můžeme namátkou uvést akce 
s názvy „Hopsalín d ětem mate řských škol“ , Den dětí, Den policie , branné 
dny , „Bezpe čně na lyže“  a mnohé další. S preventivními aktivitami jsme 
nezapomněli ani na handicapované děti v lázních Klimkovice. Velmi zajímavou 
a divácky atraktivní akcí je také vyhlášená soutěž nezdravotnických organizací 
v poskytování první pomoci s názvem „Hrad žije první pomocí“ , kterou 
každoročně připravují členové Červeného kříže. Tradičními účastníky jsou i 
ostravští policisté. 

 
Samostatnou kapitolou jsou pak prezentační akce, na kterých policisté 

široké veřejnosti představují nejen techniku, výstroj a výzbroj, bez které by 
nebylo možné složitou policejní práci realizovat, ale také nejrůznější dynamické 
ukázky zásahů proti nebezpečným ozbrojeným pachatelům a ukázky 
dokonalého výcviku služebních psů. Připravovány jsou nejrůznější soutěže a 
kvízy s policejní tematikou a další aktivity pro děti. 

 
Celkově bylo policisty Městského ředitelství Ostrava v roce 2013 

uspořádáno 152 preventivních akcí  (besedy, přednášky, meetingy, semináře, 
porady, prezentace preventivní činnosti atd.). 
   

11. Domácí násilí 

Ostrava je známá jako kolébka dobré praxe v řešení případů tzv. domácího 
násilí. Nedocenitelná je na tomto poli spolupráce s neziskovou organizací Bílý 
kruh bezpečí a jím zřízeným Intervenčním centrem (dále jen IC BKB). 
Dlouhodobě nadstandardní spolupráce policistů a pracovníků IC BKB umožňuje 
poskytovat ohroženým osobám odborné poradenství a pomoc jak v oblasti 
trestněprávní tak občanskoprávní. 

 
V roce 2013 se také prohloubila dosavadní spolupráce se sociálními 

pracovníky pro dospělé Magistrátu města Ostravy. V praxi se potvrdilo, že se 
senioři velmi neradi s problémy v rodině svěřují nezúčastněným osobám a 
oznamovat věc Policii ČR odmítají, neboť se stydí a nechtějí své blízké vystavit 
nebezpečí trestního stíhání. Policie tak získává informace o protiprávním 
jednání až ve chvíli, kdy násilí již nelze utajit a je ohroženo zdraví i život 
seniora. S vedoucím odboru sociální práce a metodiky Magistrátu města 
Ostravy Mgr. Živčákem byla dohodnuta užší spolupráce mezi sociálními 
pracovníky pro dospělé a policisty zařazenými do týmu domácí násilí, na 
základě které pokud sociální pracovníci vyhodnotí situaci jako vhodnou pro 
posouzení Policií ČR, prostřednictvím operačního střediska policie žádají 
o kontakt na policistu, který má dosah pro problematiku domácího násilí. První 
kontakt s policií by tedy měl být profesionální, v prostředí, v němž se ohrožený 
senior cítí lépe a také bude možné zajistit nezbytné důkazy využitelné 
v trestním řízení, které pozdním oznámením již není možné získat. 
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V této souvislosti byla také dohodnuta spolupráce s Městskou nemocnicí 

v Ostravě. S ředitelem MUDr. Tomášem Nyklem, byly projednány podmínky 
umístění osoby, která je závislá na zdravotní péči osoby, jež bude vykázána ze 
společného obydlí. Jedná se o mimořádné případy, které mohou nastat 
v mimopracovní době sociálních pracovníků. Spoluprací policistů, sociálních 
pracovníků a lékařů by měla být zajištěna okamžitá péče o ohroženou osobu 
závislou na péči někoho jiného. Zásah policie v domácnosti, kde např. syn 
terorizuje svého přestárlého rodiče upoutaného na lůžko, by v budoucnu neměl 
znamenat pro tyto osoby ještě větší ohrožení a izolaci od společnosti. Lékaři se 
postarají o prvotní zajištění všech zdravotních potřeb a sociální pracovníci se 
pokusí o řešení problémů v souvislosti se zajištěním důstojného života. 

11.1. Statistika p řípadů se znaky domácího násilí 

V roce 2013 bylo v policejních evidencích označeno 253 případů jako 
případy se znaky domácího násilí . Převážně se jednalo o přestupky proti 
občanskému soužití, ale nechyběly ani trestné činy týrání osoby žijící ve 
společném obydlí. Jen zanedbatelné procento případů bylo evidováno bez 
dalších opatření. Jednalo se o případy, kdy občané žádali o posouzení situace 
v rodině, a nebylo zjištěno konkrétní protiprávní jednání.  
 

V loňském roce kriminalisté SKPV v Ostravě a policisté pořádkové služby 
prověřovali celkem 18 skutků, u nichž byly zahájeny úkony pro trestný čin 
týrání osoby žijící ve spole čném obydlí  podle § 199 trestního zákoníku. Pět 
případů bylo předáno státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby a čtyři 
případy do 1. 1. 2014 ještě nebyly ukončeny. Jak dopadla tato oznámení je 
patrné z následujícího grafu. 

V roce 2013 policisté specializovaného pracovního týmu uplatnili také 
oprávnění podle § 44 zák. o Policii ČR a vykázali 38 násilných osob. Konkrétně 
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bylo v loňském roce posuzováno celkem 201 případů a jen ve 38 případech 
usoudili specialisté, že riziko pro ohroženou osobu je natolik vážné, že je 
nezbytné násilnou osobu vykázat na dobu 10 dnů ze společného obydlí. 
V minulém roce bylo vykázáno 37 mužů a jedna žena. 

 

 
 

 

 
Nejčastěji došlo k vykázání ve služebním obvodu OOP Poruba 1, a to 

v celkem devíti případech. O jeden případ méně je evidováno na OOP Přívoz. 
V centru Ostravy nebyl vykázán nikdo, což souvisí také s využitím centra 
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především ke komerčním účelům a méně k bydlení. Situaci ve vykázání 
přibližuje následující graf. 
 

 
Jen pro zajímavost zachycují další grafy četnost vykázání podle měsíců a 

podle denní doby. 
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Domácí násilí není konkrétním trestným činem, tento pojem v sobě 
zahrnuje soubor protiprávních jednání, která se mohou stát ve společné 
domácnosti. Vykázání bylo v roce 2013 využito u 24 násilných osob, které svým 
jednáním porušily trestní zákoník. Zbývajících 14 vykázaných se dopustilo 
přestupku proti občanskému soužití, avšak po zhodnocení rizika byl odůvodněn 
předpoklad, že se násilná osoba dopustí dalšího nebezpečného útoku proti 
životu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti. 

 
Následující graf znázorňuje pouze trestné činy, u nichž byl současně 

uplatněn institut vykázání. Nejčastěji policisté vykázali podezřelého z přečinu 
nebezpe čné vyhrožování  podle § 353 trestního zákoníku (14 x), následuje 
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ublížení na zdraví  podle § 146 tr. zákoníku (6x) a poté týrání osoby žijící ve 
spole čném obydlí  podle § 199 tr. zákoníku (5x). V některých případech byly 
úkony trestního řízení zahájeny pro několik níže uvedených trestných činů 
souběžně. 

 
Rozbor případů na teritoriu městského ředitelství potvrdil, že i na Ostravsku 

převážná většina poškozených nakonec nedá souhlas s trestním stíháním 
blízké osoby, která jim ublížila. Výjimkou je jen § 199 trestního zákoníku, u nějž 
se souhlas s trestním stíháním od poškozeného nevyžaduje. Z celkového počtu 
24 trestních řízení s vykázáním skončilo jen 5 u okresního soudu, zbytek musel 
být zastaven právě proto, že nebyl dán souhlas s trestním stíháním, případně 
bylo jednání překvalifikováno jako na přestupek, nebo nebylo prokázáno 
porušení zákona. Čtyři případy doposud nebyly ukončeny.  

 
V roce 2013 z celkem 29 vykázaných osob porušilo zákaz vstupu do 

společného obydlí a kontaktu s ohroženou osobou 9 osob, 5 z nich dokonce 
opakovaně.  
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Násilí se, bohužel, odehrává velmi často v rodině s dětmi. A přestože se 
dítěte přímo netýká, zcela jistě jej poznamená na celý život. 
 

 
Vývoj v posledním období ukazuje, že domácí násilí není doménou pouze 

partnerských vztahů. Čím dál častěji policisté zakročují v domácnostech, 
v nichž dospělý potomek terorizuje své rodiče. V roce 2013 bylo vykázáno 
devět dospělých synů, kteří stále setrvávali v bytě svých rodičů a činili si nároky 
nejen na bydlení, ale i péči a finance seniorů. Dcera žádná vykázaná nebyla, 
naopak v uplynulém roce byly projednávány dva případy, kdy staří rodiče 
psychicky trápili své dospělé svéprávné dcery. V těchto případech ovšem 
nebylo rozhodnuto o vykázání. V případě vykázání ženy – násilné osoby, se 
jednalo o jednání matky vůči svým dětem, manžela žena neohrožovala. 
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11.2. Konzultace a poradenská činnost 

V roce 2013 se podařilo realizovat projekt, díky kterému byly vybaveny dvě 
specializované místnosti pro poradenství v oblasti domácího násilí nábytkem a 
koutkem, v němž se mohou zabavit děti doprovázející ohrožené osoby. Na 
OOP v Porubě 1 a OOP střed tak vznikly kanceláře, v nichž může policista 
poskytovat poradenství i zpracovávat oznámení, při kterém policejní prostředí 
nepůsobí na ohroženou osobu formálně a depresivně. V roce 2013 policisté 
týmu domácího násilí poskytli celkem 36 konzultací občanům, kteří se na ně 
obrátili se žádostí o radu, popřípadě se jednalo o rodiny, které si policisté 
vytipovali na základě získaných informací při výkonu služby. Všem osobám byly 
poskytnuty kontakty na pomáhající instituce a každému byl předán informační 
leták Bílého kruhu bezpečí – intervenčního centra.  

12. Vyhodnocení bezpe čnostních rizik 

Spolu s v podstatě neměnnými kriminogenními faktory, které ovlivňují 
bezpečnostní situaci na Ostravsku, nemění se zásadním způsobem ani 
bezpečnostní rizika. V průběhu kalendářního roku kolísá nápad trestné činnosti 
v některých oblastech v závislosti např. na klimatických podmínkách, svátcích 
apod. (trestné činy znásilnění, kapesních krádeží, krádeží jízdních kol atd.), 
jindy jsou tyto výkyvy předem nepředvídatelné a v podstatě tedy neovlivnitelné.  
V krátkodobém horizontu kalendářního roku je tak potřeba pružně reagovat na 
aktuální vývoj ve smyslu nastavení priorit. S ohledem na shora uvedené 
skutečnosti u jednotlivých problematik, kriminogenních faktorů, nelepšící se 
ekonomické situaci a vzrůstajícímu sociálnímu napětí ve společnosti, lze pro rok 
2014 predikovat následující bezpečnostní rizika: 

1. majetková trestná činnost zejména v oblastech: 

a) krádeže prosté – krádeže věcí z motorových vozidel, krádeže kapesní 
a krádeže na osobách, krádeže v jiných objektech – zejména 
v obchodech a velkých obchodních centrech,  

b) krádeže vloupáním – do obchodů a restaurací, bytů a rodinných domů; 

2. rostoucí agresivita pachatelů;  

3. trestná činnost páchaná v souvislosti s výrobou, šířením a distribucí drog, 
resp. psychotropních a omamných látek a s tím související trestná činnost 
páchaná drogově závislými, kteří, jak již bylo v této zprávě konstatováno, 
trestnou činností, zejména majetkovou, získávají prostředky nejen na obživu, 
ale především na nákup potřebných dávek; 

4. na úseku veřejného pořádku zůstávají rizikovými všechna vystoupení 
fanoušků FC Baník Ostrava, novým závažným rizikovým faktorem je jejich 
spojení s extremisty a společné zapojení do shromáždění a demonstrací, které 
vyžadují značné množství nasazení sil a prostředků ze strany Policie ČR a 
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představují významnou hrozbu útoků na majetek, ale také zdraví a životy 
účastníků i náhodných svědků. 

V ostatních oblastech vnímáme situaci v současné době jako stabilní, což 
však v žádném případě neznamená, že bychom se jí nadále měli věnovat 
s menším nasazením. Vandalismus, výtržnictví ve všech jejich podobách se 
bezprostředně dotýkají všech obyvatel Ostravy, mravnostní a násilná kriminalita 
znamená pro oběť těžké trauma, jehož následky může pociťovat celý život, 
projevy domácího násilí vnímáme jako přímý útok na všechny základní morální 
hodnoty navíc spojené s útoky na psychické i fyzické zdraví a důstojnost 
člověka. Ve výčtu jednotlivých oblastí bychom mohli pokračovat.  

13. Závěr 

Cílem této zprávy není zhodnocení bezpečnostní situace na území města 
Ostravy, jak je vnímána jejími obyvateli a návštěvníky. Chtěli jsme poskytnout 
relevatní a podložená data a informace, ze kterých by ten, kdo si ji prostuduje, 
mohl získat jakýsi přehled o formách nezákonných jednání, se kterými se 
policisté městského ředitelství potýkají, a vytvořit si obraz o evidované 
kriminalitě, jejím členění, zákonitostech a faktorech, které ji ovlivňují.  Jsme si 
vědomi, že čísla, grafy a tabulky nemohou vyjádřit míru pocitu bezpečí obyvatel 
Ostravy a že tato data nemohou postihnout všechna protiprávní jednání, ke 
kterým na daném území dochází. Celkové vnímání pocitu bezpečí ovlivňuje 
celá řada dalších faktorů, které policie není schopna ovlivnit. Je jím zejména 
mediální obraz kriminality předkládané méně či více senzacechtivými médii a 
celková nálada ve společnosti úzce spojená s ekonomickými, společenskými i 
politickými faktory. Právě posledně jmenovaný faktor negativně ovlivňuje 
chování občanů, jejich čím dál větší lhostejnost, nevšímavost a neochotu 
pomoci.  Spolu se vzrůstajícím množstvím a četnostní sociopatologických jevů, 
jako je například existence vyloučených lokalit či rostoucí počet problémových 
ubytoven je možné očekávat, že se situace v nejbližší době nezlepší.  

Pozitivním faktorem z pohledu Policie ČR je navýšení počtu policistů 
zařazených na městském ředitelství, ke kterému částečně došlo již v průběhu 
roku 2013, a další navýšení očekáváme v roce letošním.  

Přesto si velmi ceníme spolupráce s mnoha dalšími organizacemi, které se 
spolu s námi podílejí na řešení nejrůznějších situací a problémů a bez které by 
byla naše práce mnohem těžší a komplikovanější. Jedním z nejdůležitějších 
partnerů je bezpochyby Městská policie Ostrava. Velkým povzbuzením je také 
podpora a vstřícnost samotného Magistrátu města Ostravy. Doufáme, že tento 
trend bude pokračovat i v roce letošním. 

 


