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1. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

V roce 2016 bylo na území celé České republiky spácháno 218.432 
trestných činů. Nejvíce zatíženým územím je, jako ostatně každý rok, hlavní 
město Praha, na druhém místě pak Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje. 

 

Městské ředitelství policie Ostrava (dále jen „městské ředitelství“) evidovalo 
v roce 2016 celkem 11.187 trestných činů, což je více, než eviduje dalších osm 
krajských ředitelství. V porovnání s ostatními městskými (v Praze obvodními) 
ředitelstvími je městské ředitelství jedním z nejzatíženějších útvarů v republice, 
přesto s největším počtem objasněných trestných činů. Z již uvedených 11.187 
trestných činů se podařilo objasnit 4.535, což je 40,54 %. Navíc z celkového 
počtu trestných činů evidovaných na celém území Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje jich bylo 42,2 % evidováno na organizačních 
článcích městského ředitelství.  
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Na shora uvedeném grafu je zachycen vývoj nápadu1) trestné činnosti a její 
objasněnosti na území městského ředitelství za posledních 28 let.  

V úvodu je nezbytné osvětlit, že organizační členění městského ředitelství 
není totožné s členěním Statutárního města Ostrava na jednotlivé městské 
obvody. Teritorium, jehož bezpečnost městské ředitelství zajišťuje, zahrnuje 
krom území města Ostravy rovněž území města Klimkovice a jeho částí 
Josefovice, Hýlov a Václavovice, obcí Olbramice a její části Janovice, 
Zbyslavice, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, Vřesina, 
Václavovice, měst Šenov, Vratimov a jeho části Horní Datyně. Působnost 
jednotlivých obvodních oddělení tak musí být stanovena tak, aby byly co 
nejlépe rozděleny síly a prostředky, kterými městské ředitelství disponuje při 
zajištění bezpečnosti a pořádku na svém území. 

Území městského ředitelství je tedy rozděleno mezi deset obvodních 
oddělení a dvě policejní stanice, které tvoří nedílnou součást svých mateřských 
obvodních oddělení. Největší podíl nápadu trestné činnosti v roce 2016, 13,5 %, 
spadal do příslušnosti obvodního oddělení Ostrava střed, kde evidujeme 1.508 
trestných činů (což je méně o 13 skutků oproti roku 2015, tedy meziroční pokles 
o 0,9 %). Na druhém místě v počtu registrovaných trestných činů evidujeme 
obvodní oddělení Mariánské Hory (oproti roku 2015 je zaznamenán pokles 
o 211 trestných činů, což představuje snížení o 12,4 %). Na celkové kriminalitě 
zaznamenané na městském ředitelství se podílí 13,4 %. Třetí je obvodní 
oddělení Ostrava-Vítkovice, které se podílí na celkové kriminalitě 12,0 % 
z celkového počtu zjištěných trestných činů (oproti roku 2015 evidujeme rovněž 
pokles, a to o 80 trestných činů, což představuje pokles o 5,6 %).  

Z následujících údajů je patrné, kolik z celkového počtu 11.187 trestných 
činů evidovaných v roce 2016 na městském ředitelství připadá na jednotlivá 
obvodní oddělení, kolik trestných činů se na konkrétním teritoriu obvodního 
oddělení podařilo objasnit a jaký je tedy procentuální podíl objasněných 
trestných činů na trestných činech evidovaných na daném teritoriu. 

 
1) Nápad trestné činnosti je užíván ve významu zjištěná kriminalita. 
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Takto tedy vypadá rozložení kriminality na teritoriu městského ředitelství, 
vyjádřeno v absolutních číslech i v procentuálním podílu. 

2. Kriminalita podle druhů 

V roce 2016 došlo k  meziročnímu poklesu zjištěné celkové kriminality 
o 10,4 %, současně došlo ke snížení počtu objasněných trestných činů o 5,3 %. 
Celková objasněnost2) však narostla o 2,2 %, což je v souvislosti s klesajícím 
počtem trestných činů velice pozitivní ukazatel. 

Celková zjištěná kriminalita         11.187 (-1292; -10,35 %)3) 

Objasněno trestných činů           4.535 (-255; -5,32 %) 
Celková objasněnost                40,54 % (+2,16 %) 
Stíháno osob            5.006 (+437;  +9,56 %) 
Způsobená hmotná škoda 209,344.501,- Kč (-48,642.857; -18,9 %) 
Policisty zajištěné hodnoty   44,467.885,- Kč (-14,274.078; -24,3 %) 

 
2)  Objasněnost znamená podíl zjištěných a objasněných trestných činů. 
3) Údaje v závorkách znamenají změnu oproti roku 2015.  
 

zdroj: Evidence trestního 

řízení 
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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. 

 

 

U všech sledovaných oblastí, a to hospodářské, obecné i zbývající 
kriminality došlo k poklesu počtu zjištěných trestných činů. 
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V oblasti obecné kriminality bylo v roce 2016 zaznamenáno 9.059 
trestných činů, to znamená pokles oproti roku 2015 o 1.032 skutků, což 
představuje -10,23 %. Patrný je pokles zejména u majetkové kriminality, a to 
o 1.000 skutků. Téměř u všech sledovaných trestných činů majetkové 
kriminality došlo k poklesu, pouze u kapesních krádeží došlo k nárůstu. Naopak 
výrazný pokles evidujeme u krádeží vloupáním do škol a ostatních objektů, 
krádeží motorových vozidel, krádeží součástek motorových vozidel, u podvodů 
a zpronevěr. 

U tzv. zbývající kriminality došlo k poklesu počtu trestných činů o 92 
skutků, což činí meziroční pokles o 7,71 %, a to především u trestného činu 
zanedbání povinné výživy a u ostatních zbývajících trestných činů.  

Pokles nápadu evidujeme v roce 2016 také u hospodářské kriminality, 
a to o 168 skutků, tedy o 14,06 %. Největší podíl na tomto poklesu mají trestné 
činy neoprávněné držení platebního prostředku a úvěrový podvod.  

2.1. Obecná kriminalita 

 

Jak je vidět z výše uvedeného grafu, největší podíl na obecné kriminalitě má 
kriminalita majetková, a to více než 80 %. Jednotlivé druhy kriminality budou 
popsány v následujících kapitolách. 

2.1.1. Majetková kriminalita 

Majetková kriminalita tvoří největší podíl z celkové kriminality na území 
města Ostravy (65,05 %) a převážnou většinu obecné kriminality (80,33 %). 

Celkem zjištěno  7.277 (-1000; -12,08 %) 
Z toho objasněno   1.939 (-106; -5,18 %) 
Objasněnost      26,65 % (+1,94 %) 
Způsobená hmotná škoda 141.681 tis. Kč (-44.420 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě       65,05 % 
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Nejvýznamnější ukazatele nápadu při rozdělení majetkové kriminality na 
krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkové trestné činy:   

 
Krádeže prosté zjištěno 4.945 (-611; -11,00 %) 

Z toho objasněno 1.418 (+3; 0,21 %) 
Objasněnost      28,68% (+3,21 %) 
Způsobená hmotná škoda         73.953 tis. Kč (-18.925 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:       44,20 % 
 
Krádeže kapesní    702 (+64; 10,03 %) 
Krádeže jiné na osobách    729 (-322; -30,64 %) 
Krádeže mot. voz. dvoustopých    123 (-85; -40,87 %) 
Krádeže věcí z automobilů 1.724 (-89; -4,91 %) 
Krádeže jízdních kol    325 (-4; -1,22 %) 
Krádeže v bytech    146 (+7; +5,04 %) 
 

Krádeže vloupáním zjištěno 1.229 (-267; -17,85 %) 
Z toho objasněno    339 (-22; -6,09 %) 
Objasněnost      27,58 % (+3,45 %) 
Způsobená hmotná škoda         33.030 tis. Kč (-12.371 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:       10,99 % 
Vloupání do obchodů      69 (-27; -28,13 %) 
Vloupání do výkladních skříní        0 (-1; -100,00 %) 
Vloupání do rest. a hostinců      47 (-34; 41,98 %) 
Vloupání do bytů    140 (-31; -18,13 %) 
Vloupání do RD      71 (-10; -12,35 %) 

 
Ostatní maj. tr. činnost zjištěno 1.103 (-122; -9,96 %) 

Z toho objasněno    182 (-87; -32,34 %) 
Objasněnost      16,50 % (-5,46 %) 
Způsobená hmotná škoda         34.698 tis. Kč (-13.941 tis. Kč) 
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Podvod     239 (-87; 26,69 %) 
Zpronevěra       25 (-11; -30,56 %) 
Poškozování cizí věci     740 (-12; -1,60 %) 

V oblasti majetkové kriminality došlo v roce 2016 k meziročnímu poklesu 
trestných činů o 1.000, tedy o 12,08 %, na celkových 7.277 trestných činů. Podíl 
majetkové trestné činnosti na celkové kriminalitě je 65,05 %. V roce 2015 činil 
tento podíl 66,3 %. Trend snižování nápadu je viditelný již v minulých letech. 

Z uvedeného vyplývá, že největším problémem z hlediska nápadu trestné 
činnosti na teritoriu městského ředitelství i nadále zůstává majetková 
kriminalita, a to přestože se podařilo zvýšit podíl objasněnosti. 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.  
 

 
 
Nápad kriminality v této oblasti již tradičně ovlivnily především krádeže 

vloupáním do ostatních objektů a krádeže věcí z automobilů, i když u těchto 
trestných činů došlo k významnému poklesu. K poklesu došlo téměř u všech 
sledovaných trestných činů, s výjimkou kapesních krádeží a krádeží v bytech. 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu majetkové kriminality se nacházejí 
v úvodním přehledu této kapitoly. Jednoznačně pozitivní činitele, kterými jsou 
pokles nápadu trestné činnosti na straně jedné a navýšení podílu objasněnosti 
na straně druhé, lze přisuzovat několika faktorům. Bezesporu jde o kvalitní práci 
na úseku represe i prevence policistů městského ředitelství i dalších složek 
podílejících se v Ostravě na vnitřní bezpečnosti a veřejném pořádku, spolupráci 
občanů s bezpečnostními složkami, zlepšování kvality a rychlosti odvedené 
práce Policie ČR při samotném zpracování nápadu trestné činnosti a vypátrání 
a předání pachatelů k jejich účinnému a rychlému potrestání v rámci celého 
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trestního řízení. K tomu jistě přispívá velmi kvalitní práce služby kriminální 
policie a vyšetřování (dále „SKPV“) jak na úseku odhalování, tak na úseku 
vyšetřování, neboť při menším nápadu trestné činnosti je možno jednotlivé 
skutky šetřit důsledněji. Hovoříme-li o příčinách snižování nápadu trestné 
činnosti, nelze opomenout roli občanů, kteří si svůj majetek chrání stále 
kvalitněji - využívají různých zabezpečovacích systémů, fyzickou ostrahu atd. 

Nic se nemění ani na skutečnosti, že Moravskoslezský region, zejména 
město Ostrava s hustou anonymní sídlištní zástavbou, migrací obyvatelstva, 
blízkostí státních hranic s Polskem a se Slovenskem je místem s téměř 
ideálními podmínkami pro páchání nejen kriminality majetkové. K činitelům 
výrazně ovlivňujícím kriminalitu a vznik dalších sociálně patologických jevů ve 
společnosti patří zejména alkohol, drogy, gamblerství, vyšší míra 
nezaměstnanosti než v jiných regionech, ekonomicky slabé rodiny, a tedy jejich 
nízká životní úroveň, když právě s tímto fenoménem se město Ostrava potýká 
dlouhodobě. Pachatelé majetkové trestné činnosti jsou v drtivé většině osoby 
nezaměstnané, drogově popř. jinak závislé, s velkou mírou recidivy, bydlící na 
některé z mnoha ubytoven. Páchání majetkové trestné činnosti je pro ně 
nejjednodušším způsobem obstarání prostředků k uspokojení vlastních potřeb a 
závislostí. 

Typickými druhy majetkové trestné činnosti na území městského ředitelství, 
byť se jejich počet podařilo v loňském roce snížit, stále zůstávají krádeže 
vloupáním do vozidel, krádeže vozidel, krádeže vloupáním do objektů a také do 
bytů a rodinných domů.  Předmětem zájmu při těchto krádežích a vloupáních 
jsou nadále takové věci, samozřejmě kromě financí, které se dají snadno 
zpeněžit a u kterých je prakticky nemožná, popř. maximálně ztížená individuální 
identifikace (potraviny, alkohol, cigarety, drogistické zboží a cukrovinky, šperky).  
U vloupání do vozidel se jedná o autorádia, navigace, odloženou elektroniku a 
další věci.  

Pracovníky SKPV je prováděna analýza nápadu trestné činnosti na dané 
problematice se zaměřením na lokality s největším nárůstem, popř. nápadem 
majetkové kriminality. Stejným způsobem jsou vyhodnocovány informace a 
poznatky o pohybu zájmových podezřelých osob a jejich vozidel. Na základě 
takto získaných relevantních informací jsou ze strany policie prováděny cílené 
policejní akce s cílem zabránit páchání majetkové a jiné trestné činnosti, 
zadržet pachatele těchto skutků a v neposlední řadě získávat poznatky 
o výskytu a pohybu kriminálně závadových osob (tzv. KZO) v daných lokalitách 
a jejich provázanosti na další skutky v kriminálně závadovém prostředí. 
Výsledkem těchto cílených policejních akcí bývá nejen snížení nápadu trestné 
činnosti v dané lokalitě, ale i zadržení osob při páchání popsané trestné činnosti 
a jejich následná realizace. 

Přestože se podařilo objasněnost majetkové trestné činnosti opět zvýšit, je 
dokazování majetkové trestné činnosti i nadále velmi obtížné. Pachatelé trestné 
činnosti, kteří byli v minulosti usvědčeni, se poučili a jejich postupy jsou 
sofistikovanější – nepoužívají mobilní telefony, vyhýbají se kamerovým 
systémům, které jsou již po několik let umístěny na stále stejných místech, 
domlouvají se vysílačkami, dokonce využívají rušiček signálu GSM, maskují se 
kuklami, používají rukavice, znehodnocují stopy na místech činů, při přesunech 
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využívají hromadné přepravy osob a vozidel z půjčoven, velkou pozornost 
věnují tomu, zda nejsou sledováni, a pokud jsou zadrženi, odmítají vypovídat.   
Z uvedeného je zřejmé, jak důležitá je velmi dobrá práce na místě činu s cílem 
zajištění co možná největšího množství kvalitních, upotřebitelných stop a jejich 
včasné vyhodnocování. V případě zjištění a zajištění pachatele, často osoby 
závislé, se vazební stíhání jeví jako jediná možnost, jak těmto pachatelům 
zabránit v páchání další majetkové trestné činnosti.   

V budoucnu nelze očekávat výrazné zlepšení na úseku majetkové 
kriminality bez jejího důsledného potlačování a prevence, zejména ze strany 
Policie ČR a Městské policie Ostrava.    

     

2.1.1.1. 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 čtyřech letech opět snížit. V roce 2016 byl počet trestných 
činů v kategorii krádeží prostých ještě nižší než v roce 2015, což může 
být důsledkem preventivních akcí, a to jak vlastních, tak i v rámci projektu 
„Bezpečnější Ostrava“. 
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Stále registrujeme značné množství osob, jejichž lehkovážné jednání často 

hraničí až s lhostejností ke svému či svěřenému majetku, třebaže i v této oblasti 
jsme v roce 2016 zaznamenali, stejně jako v letech minulých, nepatrné 
zlepšení. Preventivnímu působení ze strany Policie ČR na občany je věnována 
stále vysoká pozornost. 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. Typickým 
místem jsou restaurace a bary 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. 

  
Nedílnou součást majetkové trestné činnosti tvoří krádeže věcí z vozidel 

(E2). Nápad této trestné činnosti má v posledních dvou letech sestupnou 
tendenci. Tedy v roce 2016, stejně jako v roce 2015, došlo k poklesu nápadu 
těchto trestných činů, a to o 4,91 %, což znamená, že bylo napadeno o 89 
vozidel méně oproti předchozímu roku. Celková objasněnost naproti tomu 
vzrostla z 12,74 % na 19,49 %. Denní nápad E2 se na území městského 
ředitelství opětovně snížil ze 4,95 na průměrných 4,72 vozidel, avšak v obecné 
rovině lze konstatovat, že tento trestný čin tvoří v rámci městského ředitelství i 
nadále nejvyšší podíl na celkovém nápadu trestné činnosti, a to 15,41 %. 
Příčinou poklesu může být větší opatrnost občanů, kteří již ve vozidlech 
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nenechávají viditelně ležící věci, ale také fakt, že se pachatelům nevyplácejí 
krádeže rádií. 

 
Příčiny se nemění. Na území města Ostravy se nacházejí lokality se silným 

zastoupením sociálně slabých občanů, ale také lokality se značným počtem 
osob tzv. majoritní společnosti, které tvoří velké panelové komplexy s vysokou 
anonymitou. V těchto lokalitách dochází ke značné koncentraci osob nemajících 
vztah k majetku druhých, s absencí empatie a sociálního cítění se spoluobčany. 
Na území města Ostravy byla v nedávných letech vystavěna velká nákupní 
centra s parkovacími místy, kam dojíždí za nákupy také mnoho 
mimoostravských občanů. I oni se stávají oběťmi této trestné činnosti.  

Z operativních a informačních zdrojů je známá rovněž 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. Povědomí pachatelů o taktikách 
a metodách práce policie, jejich konspirativní chování (např. několikrát za den 
mění svůj oděv, typ vozidla apod.), chybějící důkazy, stopy zajištěné 
v omezeném množství, nezjištění svědci či nevhodně umístěné kamerové 
systémy bezpečnostních agentur k objasňování skutků rozhodně nepomáhají. 
Přes shora uvedenou narůstající opatrnost občanů však jako jednu z příčin 
nelze nezmínit lehkovážné jednání ze strany 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 (v rámci jejích současných možností) na občany. 

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

Nejvhodnější cestou k potlačení nápadu této trestné činnosti se stále jeví 
pravidelné cílené policejní akce na konkrétně vytipované zájmové osoby, se 
zaměřením na pokrytí jedné nebo dvou vybraných a aktuálně nejvíce 
zatížených lokalit, které mohou být s ohledem na nasazení policistů 
vyčleněných na danou problematiku, v součinnosti s policisty vnější služby, 
účinné a efektivní, neboť umožní značné pokrytí střežené lokality.   

Trestná činnost na úseku krádeží vozidel za období roku 2016 tvoří 1,10 % 
z celkového počtu spáchané majetkové trestné činnosti. Oproti roku 2015 došlo 
k výraznému poklesu této trestné činnosti a rovněž k poklesu počtu 
objasněných trestných činů, avšak objasněnost vzrostla o 7,64 %.  

 
U pachatelů této trestné činnosti jsou v oblibě zejména vozidla české 

výroby, kterými jsou Škoda Octavia první i druhé generace a Fabia první 
generace. U zahraničních značek se jedná v naprosté většině o vozidla starší, 
u kterých je rychlejší odbyt v kuse nebo na náhradní díly, což se týká zejména 
vozidel koncernu VW. V případě vozidel ještě staršího data výroby (tzv. vraků) 
se jedná o krádeže s cílem získat majetkový prospěch prodejem vozidla resp. 
karosářských dílů do sběren druhotných surovin. Luxusnější a cennější vozidla 
jsou zcizována na objednávku a často končí u kupců mimo náš region, 
případně v zahraničí. V těchto případech se ale může jednat o pojistné podvody 
a následné legalizace vozidel jak u nás, tak i v zahraničí.  

Pokud jde o zjištěné pachatele této trestné činnosti, jedná se v naprosté 
většině o osoby z řad kriminálně závadových osob a osoby závislé na užívání 
omamných a psychotropních látek.  Nezřídka se jedná také o osoby, které mají 
vztah k vozidlům, samy vozidla opravují, rozprodávají na součástky. Cílem je 
snadnější zisk na pokrytí životních nákladů a získávání prostředků k nákupu 
drog.  
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Odcizená vozidla či jejich díly pak končí v neoficiálních dílnách i mimo 
Ostravu, zejména na území okresu Karviná. Dokazování této trestné činnosti je 
stále velmi obtížné.  

Důvodem snížení nápadu na této problematice jsou realizace a uvěznění 
pachatelů této trestné činnosti z minulých let, ale také realizace 10. oddělení 
obecné kriminality na jaře 2016, kdy byli zadrženi manželé, kteří vykupovali 
odcizená vozidla a ta pak po součástkách rozprodávali.  

Udržet trend poklesu této trestné činnosti je možné důslednou, řádnou 
činností hlídkové služby se zaměřením na pohyb podezřelých osob v dané 
lokalitě, kontrolou osob a vozidel, prováděním cílených policejních akcí ve 
spolupráci vnější služby i služby kriminální policie a vyšetřování. 

 

2.1.1.2. 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 restaurací a hostinců. 

 

 
 
Strukturu krádeží vloupáním a podíl jednotlivých druhů napadených objektů 

znázorňuje graf. Ostatními objekty (podíl 69,4 % na všech vloupáních) 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 ostatních objektů v roce 2016 činí 

7,62 % z celkové kriminality, 11,72 % z majetkové trestné činnosti a 
z celkového nápadu krádeží vloupáním představuje 69,4 %. Oproti roku 2015 
došlo k poklesu této trestné činnosti, ale také k poklesu počtu objasněných 
trestných činů. Objasňovanost 25,32 % je přesto o 3,65 % vyšší než 
v předchozím roce.  Výrazný podíl v této oblasti tvoří vloupání do bytů a 
rodinných domů a vloupání do obchodů a restaurací.  

Trestnou činnost na úseku vloupání do rodinných domů se povedlo 
v roce 2016 opět snížit o 10 skutků, což je snížení o 12,35 %. Současně však 
došlo ke snížení počtu objasněných případů. Nejvíce se s problémem vloupání 
do rodinných domů potýkají ty útvary, v jejichž služebním obvodě se z velké 
části nacházejí příměstské celky převážně s tímto typem zástavby. Jde 
o obvodní oddělení Poruba 1, Poruba 2 (pol. stanice Velká Polom), Slezská 
Ostrava (pol. stanice Radvanice) a Vratimov. Způsoby provedení vloupání 
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zůstávají shodné - páčení dveří, oken nebo rozbití skleněné výplně oken. 
Pachatelé využijí situace, kdy rodinný dům není zcela vhodně nebo v době 
nápadu dostatečně zabezpečen proti vniknutí. 

K poklesu nápadu došlo v roce 2016 také u vloupání do bytů. 
Zaznamenali jsme pokles o 31 skutků, což činí meziroční pokles o 18,13 %, 
přesto objasňovanost stoupla meziročně o 10,00 %. K nejčastějším způsobům 
provedení vloupání do bytů patří otevřená okna v přízemních bytech, dále 
vypáčené dveře nebo rozbitá okna, či vloupání po předchozím rozlomení 
cylindrické vložky zámku.   

Oproti roku 2015 bylo v roce 2016 evidováno méně o 27 případů vloupání 
do obchodů (objasněnost se však zvýšila o 14,58 %), a o 34 případů méně 
evidujeme u vloupání do restaurací a hostinců (snížení objasněnosti 
o 4,78 %). Stejně jako tomu bylo v minulých obdobích, i v současné době jsou 
předmětem zájmu pachatelů takové věci, u kterých je snížena možnost 
individuální identifikace. U vloupání do rodinných domů a bytů se především 
jedná o šperky, finanční hotovost, cenné papíry, platební karty, doklady a někdy 
i drobná elektronika (mobilní telefony, notebooky). Zájem pachatelů o objekty 
obchodů či restaurací je zřejmý. Materiální či finanční zisk z takové krádeže je 
maximální. Pachatel se na místě činu zmocní povětšinou finanční hotovosti, 
alkoholu, cigaret, případně potravin, které sám spotřebuje, tedy nemusí 
kontaktovat překupníka. Objekty obchodů a restaurací bývají nedostatečně 
zabezpečeny a vniknutí do nich je poměrně snadné. U většiny případů není 
zapotřebí sofistikovaných metod. Pachatelé této trestné činnosti používají 
k překonání překážky stále zejména hrubé síly za použití sériově vyráběných 
nástrojů.  Vzhledem k jejich dostupnosti dochází k jejich obměňování a tím 
ztížení zjištění, že se jedná o sériovou trestnou činnost. Předmět zájmu je 
jednoznačný – cigarety, finanční hotovost, alkohol a cukrovinky, případně jiné 
potraviny. Ke krádežím vloupáním do uvedených objektů dochází jak v sídlištní 
zástavbě a hustě obydlených místech, tak i na samotách, kde je obydlenost 
nižší. Způsoby provedení jsou shodné - především páčení dveří a oken, rozbití 
skleněných výplň dveří a oken. Pachatelé jsou opět nejčastěji osoby s bohatou 
kriminální minulostí, tedy zejména recidivisté, osoby závislé na omamných a 
psychotropních látkách. V mnoha případech pocházejí z okolí místa činu nebo 
tato místa dobře znají z minulosti. Může se však jednat o pachatele trvale se 
zdržující mimo region, kde se napadený objekt nachází. 

V roce 2016 nebyl v rámci městského ředitelství zjištěn žádný nápad na 
problematice vloupání do trezorů.  

 

2.1.1.3. Ostatní majetková trestná činnost 

 

V roce 2016 bylo spácháno celkem 1.103 ostatních majetkových trestných 
činů (pokles o 122 skutků, což je meziroční pokles o 9,96 %), z nichž 182 bylo 
objasněno (pokles o 87 skutků, což činí pokles o 32,34 %). Objasněnost v této 
oblasti činí 16,50 % (zde je pokles objasňovanosti o 5,46 %). Nejvýznamnější 
ukazatele nápadu předmětné oblasti byly uvedeny v přehledu kapitoly 
o majetkové trestné činnosti. Nejvýznamnější pokles ve zmíněné kategorii byl 
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zaznamenán u trestného činu podvodu, kde je evidován pokles trestné činnosti 
o 87 skutků, což představuje snížení o 26,69 % oproti roku 2015.  

 

2.1.2. Násilná kriminalita 

 

Celkem zjištěno    721 (-105; -12,71 %) 
Z toho objasněno    499 (-34; -6,38 %) 
Objasněnost      69,21 % (+4,68 %) 
Způsobená hmotná škoda 2.807 tis. Kč (+1.521 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě        6,44 % 

 

 
 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu násilné kriminality: 

Vraždy          3 (+1; +50,00 %) 
Loupeže  113 (-49; -30,25 %) 
Úmyslné ublížení na zdraví 315 (-10; -3,08 %) 
Nebezpečné vyhrožování   86 (-13; -13,13 %) 
Vydírání   57 (-19; -25,00 %) 
Násilí proti úřední osobě – policistovi   12 (-3; -20,00 %) 
Neoprávněný zásah do práva domu, bytu     4 (0; 0,00 %) 
Týrání osoby žijící ve společném obydlí   11 (-6; -35,29 %) 
Nebezpečné pronásledování                   14 (-5; -26,32 %) 
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U této problematiky došlo v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 
k razantnímu snížení nápadu o 105 skutků, tedy o 12,71 %.  

V roce 2016 byly na území města Ostravy spáchány 3 případy vražd. Ve 
dvou případech šlo o vraždu ve stadiu pokusu, ve 3. případě pak o vraždu 
dokonanou, způsobenou mnohačetným bodným a řezným poraněním. Také na 
šetření těchto případů, byť nespadají do věcné příslušnosti městského 
ředitelství, se podíleli policisté 9. oddělení obecné kriminality, které se 
problematikou násilné trestné činnosti zabývá přednostně. Všechny se podařilo 
objasnit. Vývoj v letech 2004 - 2016 znázorňuje graf. 

 

 
U trestného činu ublížení na zdraví nedošlo v roce 2016 k výraznějším 

změnám, a to ani v počtu zjištěných skutků, ani v objasněnosti. V roce 2016 
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bylo vyšetřováno 24 skutků ublížení na zdraví s úmyslem způsobit těžkou újmu 
(oproti 21 skutkům v roce 2015), z nichž není dosud objasněn pouze 1 případ. 
V jednom případě je pachatelem žena, jinak se jedná zcela o doménu mužů.   

Trend nápadu této trestné činnosti znázorňuje následující graf.  

 
Na úseku loupežných přepadení došlo k meziročnímu poklesu. V roce 

2016 bylo evidováno celkem 113 těchto trestných činů, ze kterých se jich 95 
podařilo objasnit. Objasněnost tak vzrostla z 61,11 % na 84,07 % (nárůst 
o 22,96 %), což je velmi pozitivní skutečnost. 

Otázku, proč došlo k takovému razantnímu snížení nápadu na úseku 
loupeží, lze vysvětlit několika důvody: dobrá prevence - v ostravských ulicích je 
mnohem více policistů státní i městské policie, velmi dobrá činnost policistů 
oddělení hlídkové služby, v ulicích a v objektech je instalováno čím dál více 
kamerových systémů, občané si více chrání svůj majetek, než tomu bylo 
v minulosti, mnoho osob KZO je ve výkonu trestu nebo ve vazbě. 

Většina případů loupeže byla spáchána na ulici, jde o tzv. pouliční loupeže, 
další loupežná přepadení byla spáchaná v objektech, jako jsou peněžní ústavy, 
benzínové čerpací stanice, restaurace, herny a sázkové kanceláře.  

V roce 2016 bylo v těchto objektech spácháno 11 případů, z toho se jednalo 
o 4 benzínové čerpací stanice, 4 herny a 3 restaurace. Objasnit se podařilo 9 
těchto skutků. 

Sériová trestná činnost byla zaznamenána na počátku roku 2016, kdy 
v období od 6. ledna do 20. ledna došlo k sérii ozbrojených loupežných 
přepadení na obsluze jedné herny a čtyř benzínových čerpacích stanic na 
území města Ostravy. Od 9. ledna 2017 již probíhá hlavní líčení u Krajského 
soudu v Ostravě. 
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Nutno jako vždy zdůraznit, že oznámených případů loupeží je daleko více, 
než je uváděno v policejních statistikách. V roce 2016 bylo oznámeno celkem 
170 případů loupeží, prověřováním bylo následně zjištěno, že 40 skutků bylo 
oznamujícími osobami vymyšleno a ty byly následně odloženy, 17 případů bylo 
překvalifikováno na přestupek či jiný přečin. Než ale 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 případ je vymyšlený. 
Každoročně tak policie naprosto zbytečně ztrácí mnoho času, sil i prostředků, 
které by mohla využít účelněji. 

Skladba pachatelů loupežných přepadení se příliš nemění. Jedná se 
zejména o kriminálně závadové osoby, osoby závislé na hracích automatech, 
užívající drogy a osoby bez stálého příjmu. Odhalování pachatelů pouličních 
případů se daří po jednotlivých deliktech. Celkově lze uvést, že pachatelé jsou 
znalí policejní práce, na místě činu u pouličních loupeží nebo loupeží 
v objektech nezanechávají žádné stopy a dobře se maskují. Při objasňování 
pomáhají velkou měrou kamerové systémy, které jsou v Ostravě instalovány, a 
samozřejmě velmi dobrá místní znalost policistů zabývajících se touto 
problematikou. Předmětem zájmu pachatelů jsou v největší míře peníze na 
hotovosti, dále věci rychle a dobře zpeněžitelné jako mobilní telefony, šperky, 
stravenky a jiné. Nejvíce se pachatelé soustředí na celé kabelky, ze kterých si 
poté vyberou jen hodnotné věci a kabelku vyhodí. 
 

U trestného činu vydírání došlo k poklesu nápadu oproti předchozím 
rokům. Bylo oznámeno 57 případů, což představuje pokles o 19 skutků. 
Z  tohoto množství byly vyšetřovány 4 případy, které byly spáchány formou 
šikany. Jeden případ byl spáchán mezi vězni ve vazební věznici, jeden mezi 
žáky základní školy, jeden na přítelkyni a jeden případ byl odložen. Se 
sexuálním motivem byly vyšetřovány 3 případy, jeden byl překvalifikován na 
přestupek, další dva byly spáchány přes sociální síť Facebook. Formou 
výpalného byly vyšetřovány dva případy.  
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V průběhu roku 2016 nebyl vyšetřován ani jeden případ neposkytnutí 
pomoci – usmrcení chodce a následné ujetí po dopravní nehodě. Přitom 
v roce 2015 to bylo 11 případů. 

 
V roce 2016 bylo prověřováno celkem 5 skutků kvalifikovaných jako šíření 

poplašné zprávy. To je o 3 skutky méně, než v roce 2015. Z nich se podařilo 
objasnit 4 skutky, což je 80 %. Ve dvou případech se jednalo o hrozbu bombou 
uloženou v obchodních centrech Nová Karolina a Futurum. 
 

V průběhu roku 2016 bylo na území městského ředitelství oznámeno na 
obvodních odděleních 172 (222 v roce 2015) událostí – požárů a výbuchů, to 
je o 50 skutků méně oproti roku 2015. Z tohoto počtu se jednalo o 57 trestných 
činů, 86 přestupků, ve 4 případech nebylo zjištěno cizí zavinění a ve 49 
případech byla věc buď na místě vyřešena hasiči, nebo administrativně 
uložena. Z 57 trestných činů dosud probíhá prověřování u 12 případů, 31 věcí 
bylo odloženo, protože se pachatele nepodařilo zjistit, objasněno bylo 14 
případů, tedy 24,5 %. 

Objasnit případy požárů a výbuchů je velmi náročné a komplikované. 
K případům dochází beze svědků, často absentují jakékoli stopy, které by vedly 
k usvědčení konkrétního pachatele. Dílčí analýzou jednotlivých spisových 
materiálů bylo zjištěno, že se na událostech požárů nejčastěji podílejí osoby 
bez trvalého bydliště (bezdomovci), osoby opakující trestnou činnost – 
recidivisté a děti. Toto zjištění vychází z modu operandi, z ohniskových míst a 
zjištěných a zajištěných akcelerantů. V roce 2016 se jednalo převážně o požáry 
plastových kontejnerů (92 událostí – pokles o 16 událostí oproti roku 2015), ve 
sklepních kójích a automobilů. Jedním z hlavních faktorů je zvědavost, kdy tato 
pravděpodobně není podporována nějakým úmyslným jednáním.  Dalším 
faktorem je buďto 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 2016 
se vyskytovaly případy požárů, kde byl zřejmý úmysl způsobit jiné osobě větší 
škody na majetku. K těmto případům byly v rámci objasňování a vyšetřování 
využity veškeré dostupné operativní prostředky a technika, včetně všech 
potřebných kriminalistický metodik a taktik.  

 

 

2.1.3. Mravnostní kriminalita 

 

Celkem zjištěno    67 (-38; -36,19 %) 
Z toho objasněno      35 (-43; -55,13 %) 
Objasněnost      52,24 % (-22,05 %) 
Způsobená hmotná škoda 1.000,- Kč (-4.000,-  Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě        0,60 %. 
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Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Znásilnění 17 (-19; -52,78 %) 
Pohlavní zneužívání ostatní 19 (-6; -24,00 %) 
Pohlavní zneužívání v závislosti 0 (-4;) 

 

Ve vývoji mravnostní kriminality došlo v roce 2016  k poklesu zjištěných 
skutků oproti roku 2015 o 38 případů, což znamená meziroční pokles 
o 36,19 %. Meziročně došlo k poklesu objasněných mravnostních trestných 
činů o 43 skutků, což je pokles o 55,13 %. Tento pokles je však způsoben také 
skutečností, že dosud nebylo v některých případech ukončeno prověřování. 
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V mnoha případech není právní kvalifikace jednoznačná, ve věci je nutné 
provést značné množství šetření, výslechů, nechat vypracovat znalecké 
posudky, délka prověřování je ovlivněna rovněž nezbytností prohlédnout stovky 
až tisíce fotografií a videozáznamů. 

Nápad na uvedené problematice se oproti roku 2015 snížil především 
u znásilnění, u ostatních pohlavních úchylek a pohlavního zneužívání. Naopak 
u ostatních mravnostních deliktů evidujeme nárůst o 5 skutků. Nejedná se tedy 
o výrazné počty. U neobjasněných skutků nejsou zjištěny takové informace, 
které by značnou měrou ohrožovaly vnitřní bezpečnost na daném teritoriu. Je 
nutno rovněž podotknout, že velké procento všech oznámených skutků 
znásilnění a taktéž pohlavního zneužití jsou případy, které jsou vymyšlené nebo 
nezakládají skutkovou podstatu uvedených trestných činů mravnostního 
charakteru.    

Skladba známých pachatelů u znásilnění nevykazuje znaky recidivy a 
taktéž v roce 2016 nebyly zaznamenány případy se znaky sériové trestné 
činnosti.  

 

U pohlavního zneužívání je situace obdobná jako u trestných činů 
znásilnění. Co se týče vztahu pachatel - oběť, není zaznamenána žádná série 
ani recidiva. Lze konstatovat, že pachatelé těchto skutků mají v drtivé většině 
nějaký vztah k poškozenému. Jsou to buď rodinní příslušníci, nebo známí.  
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Policisty SKPV městského ředitelství je prováděno sledování mravnostní 
internetové kriminality, a to ve vztahu k výrobě a jinému nakládání s dětskou 
pornografií. Značným problémem internetové kriminality je navazování vztahů 
dospělé osoby s nezletilci. Dospělé osoby se vydávají za vrstevníka nezletilce 
s cílem získání fotografií nebo videí majících charakter dětské pornografie. Tato 
komunikace probíhá vesměs přes volně dostupné komunikační kanály a 
sociální sítě, u kterých je obtížné dohledat koncové uživatele, tj. pachatele 
protiprávního jednání. Jedná se o vysoce latentní trestnou činnost. U této 
trestné činnosti můžeme s určitostí očekávat meziroční vzestup nápadu. 

V roce 2016 nebyl v Ostravě prověřován žádný případ kuplířství, nebyla 
registrována pouliční prostituce. 

 
 

2.1.4. Ostatní kriminalita 

 

Celkem zjištěno      994 (+111; +12,57 %) 
Z toho objasněno       669 (+56; +9,14 %) 
Objasněnost        67,30 % (-2,12 %) 
Způsobená hmotná škoda 13.744 tis. Kč (+2.596 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:           8,89 % 

 
 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Výtržnictví   48 (-4; -7,69 %) 
Sprejerství 286 (+143; +100,00 %) 
Ohrožování mravní výchovy ml.   84 (+23; +37,70 %) 
Nedov. výr. a drž. psych. látek a jedů  102 (-26; -20,31 %) 
Šíření toxikomanie     0 (-1; -100,00 %) 
Maření výkonu úřed. roz. a vykázání 361 (-19; -5,00 %) 
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V oblasti ostatní kriminality došlo k meziročnímu nárůstu nápadu kriminality 

o 12,57 %, tedy o 111 případů. Samostatnou kapitolou jsou případy 
sprejerství. V roce 2016 došlo k nárůstu evidovaných případů o 143 skutků, 
což činí nárůst o 100,00 %. K poklesu případů došlo u trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a to o 5,00 %, tedy o 19 skutků. 
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Trestná činnost na úseku nealkoholové toxikomanie statisticky patří mezi 
„ostatní kriminální trestné činy“ kde s 10,5 % tvoří po „maření výkonu úředního 
rozhodnutí (36,3 %) a po sprejerství (28,8 %) třetí největší skupinu trestných 
činů ostatní kriminality. Z celkového počtu spáchaných skutků celkové 
kriminality v roce 2016 na území města Ostravy tvoří tzv. drogová kriminalita na 
první pohled zanedbatelný podíl 0,93 % (v roce 2015 1,06 %, tedy pokles 
o 0,13 %). Stejně malý podíl zabírá z obecné kriminality - 1,15 % (v roce 2015  
1,31 %, tedy pokles o 0,16 %).  

V uplynulém roce 2016 bylo na území města Ostravy spácháno 104 tzv. 
drogových trestných činů (v kruhovém grafu uvedeno 85 jednání pouze 
jednotlivců), z nichž 84 skutků bylo objasněno. Uvedeného jednání se dopustilo 
114 pachatelů (oproti roku 2015, pokles o 4 stíhané osoby). Z tohoto počtu je 
70 recidivistů, tj. 61,4 % (oproti roku 2015 jde o nárůst o 6 recidivistů), 
6 mladistvých a nezletilých (oproti roku 2015 jde o pokles o 5 mladistvých a 
nezletilých) a 16 žen (oproti roku 2015 jde o pokles o 6 stíhaných žen).  
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Uvedená, na první pohled malá čísla podílu nealkoholové toxikomanie na 
celkové, potažmo obecné kriminalitě, nelze zobecňovat, protože na rozdíl od 
skladby zbývající drtivé většiny trestné činnosti se u „drogové kriminality“ 
setkáváme prakticky s minimálním nápadem této trestné činnosti a naopak 
s narůstajícím vysokým podílem latentního jednání pachatelů. Tuto formu 
kriminality můžeme bezesporu zařadit mezi vysoce sofistikovanou trestnou 
činnost, páchanou často organizovaně. Pachatelé, kteří se často rekrutují z řad 
recidivistů, jsou z minulosti seznámeni s metodami a prací kriminální policie, 
své protiprávní jednání konají mnohdy s vysokou mírou konspirace za účelem 
znesnadnění svého odhalení a dopadení policií. Z popsaných důvodů je zřejmé, 
že zjištěné trestné činy jsou většinou vyhledány orgány činnými v trestním 
řízení, a proto je zde poměrně velká míra objasněnosti. Toto tvrzení výše 
uvedená čísla potvrzují. Přes náročnost odhalování této formy kriminality se 
daří držet nárůst objasněných skutků. 

V roce 2016 se nejvíce jednalo o „nedovolenou výrobu a jiné 
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy“ zaměřené na 
psychotropní látku metamfetamin (pervitin) a marihuanu. Uvedeným trestným 
činem bývají z převážné části klasifikovány rovněž případy tzv. pěstíren 
marihuany, přestože je v trestním zákoníku obsažen skutek „nedovolené 
pěstování rostlin obsahujících omamné a psychotropní látky“, neboť se 
orgánům činným v trestním řízení daří prokázat, že pachatelé z rostlin konopí 
vyráběli, popř. chtěli vyrobit drogu marihuanu. Během roku 2016 bylo policisty 
na území města Ostravy odhaleno 16 tzv. varen metamfetaminu (shodné 
období roku 2015 mírný pokles o 2 varny), 18 pěstíren konopí (shodné období 
roku 2015 nárůst o 6 pěstíren), podařilo se mimo jiné zajistit cca 170 g 
metamfetaminu, 300 g pseudoefedrinu, 22 kg marihuany a 200 ks extází. 
Nelze opomíjet ani další omamné a psychotropní látky jakými jsou heroin, LSD, 
kokain, nové syntetické drogy, ale i zneužívané léky, nejčastěji z řad 
barbiturátů, a v neposlední řadě léky s hormonálním účinkem (anabolika, 
steroidy), které se rovněž na území města Ostravy zneužívají. 

Drogové delikty v užším smyslu zahrnují trestné činy, které 
bezprostředně souvisí s omamnými a psychotropními látkami - trestná je 
nedovolená výroba, dovoz, vývoz, nabídka a distribuce takové látky pro jiného a 
jsou uvedeny v trestním zákoníku. V širším smyslu je drogy nutno chápat jako 
nebezpečný celospolečenský fenomén, ale i jako hlavní faktor kriminality 
s majetkovým prospěchem. Zneužívání drog, záškoláctví, gambling, prostituce 
a kriminalita v kombinaci s obrovskou zástavbou velkých ostravských 
anonymních sídlišť, vysoká míra nezaměstnanosti, chudoba, vznik ubytoven a 
dalších sociálně vyloučených lokalit, kde žijí ve špatných sociálních 
podmínkách na hranici chudoby tisíce lidí, jsou ideálním podhoubím pro vznik 
těchto sociálně patologických jevů. Drtivá většina osob zneužívajících omamné 
a psychotropní látky, z nutnosti obstarat si prostředky na jejich nákup, 
každodenně páchá trestnou činnost s majetkovým prospěchem (zejména 
majetkovou kriminalitu). Tato tvoří 80% většinu nejen kriminality obecné, ale 
65 % také kriminality celkové. Lze kvalifikovaně odhadovat, že narkomani se na 
majetkové trestné činnosti podílejí z cca 80 %, u násilné kriminality, konkrétně 
u loupeží je to cca 60 %. Nesmíme opomenout ani trestné činy páchané pod 
vlivem drog související zejména s bezpečností silničního provozu. 
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V roce 2015 vzniklo v rámci městského ředitelství nové oddělení, jehož 
hlavní náplní je právě drogová kriminalita. Sestěhování pracovníků operativy, 
vyšetřování a analytiky tzv. “pod jednu střechu“ a jejich každodenní interakce, 
aktuálně více než dvouleté fungování 11. OOK ÚO SKPV MŘP Ostrava se 
bezesporu pozitivně odráží na kvalitě, ale i kvantitě trestního řízení. Lze 
předpokládat, že s narůstajícími zkušenostmi policistů na dané problematice 
zařazenými, jejich odpovědné práci s informačními zdroji a důvěryhodnými 
osobami, v kombinaci s jejich vybavením moderní technikou a disponováním 
dostatečnými analytickými výstupy, se bude dařit proti této sofistikované, často 
organizované latentní kriminalitě úspěšně a efektivně bojovat a zvyšovat tak 
nejen podíl zjištěných trestných činů, ale i těch objasněných. Vzhledem 
k prolínání zneužívání drog s pácháním jiné trestné činnosti můžeme zejména 
díky předávání zjištěných informací v dlouhodobém horizontu předpokládat 
zlepšení objasňování rovněž ostatních problematik.   

 

2.2. Hospodářská kriminalita 

Celkem zjištěno  1.027 (-168; -14,06 %) 
Z toho objasněno     426 (-57; -11,80 %) 
Objasněnost       41,48 % (+1,06 %) 
Způsobená hmotná škoda  544.297 tis. Kč (+99.053 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:          9,18 % 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 
Podvod 166 (+26; +18,57 %) 
Neoprávněné držení platebního prostředku 409 (-119; -22,54 %) 
Úvěrový podvod 165 (-44; -21,05 %) 
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V roce 2016 bylo na území města Ostravy zjištěno 1.027 hospodářských 
trestných činů, což představuje pokles o 168 trestných činů oproti roku 2015. 
Z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 426, tedy o 57 méně oproti roku 2015. 
Celková objasněnost ale stoupla o 1,06 % na 41,48 %, ačkoliv evidujeme 
meziroční pokles počtu objasněných skutků o 11,80 %.  

      Pachateli hospodářské trestné činnosti jsou stále ve velké míře samotní 
podnikatelé či zástupci společností, případně jednotlivé fyzické osoby. Stále 
však platí, že hospodářská trestná činnost je stále sofistikovanější a více 
organizovaná. Na úseku hospodářské kriminality v roce 2016 nedošlo k výrazné 
změně trendu – skladba nápadu je víceméně stejná, dlouhodobě je zřejmý 
trend poklesu nápadu hospodářské trestné činnosti, který je však vyrovnáván 
zvýšením nápadu majetkové trestné činnosti prověřované oddělením 
hospodářské kriminality – zejména rozmach tzv. internetových podvodů 
specifických svou rozsáhlostí a vysokým počtem útoků pachatele, a tudíž 
automaticky náročných na délku a způsob prověřování. Za zmínku stojí i stálý 
trend trestné činnosti páchané zneužitím a napadením účtů sociálních sítí, což 
souvisí se současným trendem maximálního využívání internetu a sociálních 
sítí obyvatelstvem. Své místo v problematice hospodářské trestné činnosti stále 
více zabírá i legalizace výnosů z trestné činnosti, ať už úmyslná či nedbalostní, 
přičemž složitost prověřování a vyšetřování této trestné činnosti stále více 
negativně ovlivňuje mezinárodní prvek – účast cizích státních příslušníků, 
skrytá identita původních pachatelů, neznalost a laický přístup poškozených či 
výskyt tzv. „bílých koňů“. 
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2.3. Zbývající kriminalita 

Celkem zjištěno 1.101 (-92; -7,71 %) 
Z toho objasněno    967 (-71; -6,84 %) 
Objasněnost      87,83 % (+0,82 %) 
Způsobená hmotná škoda 3.280 tis. Kč (-2.221 tis. Kč) 
Podíl na celkové kriminalitě:         9,84 % 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 
Dopravní nehody silniční nedbal. 294 (+17; +6,14 %) 
Ohrožení pod vlivem návyk. látky, opilství 359 (-4; -1,10 %) 
Zanedbání povinné výživy 354 (-49; -12,16 %) 
Šíření poplašné zprávy     4 (-4; -50,00 %) 

 
U této kriminality došlo k poklesu o 92 případů, tedy o 7,71 %. Nejvyšší 

nárůst nápadu je evidován u silničních dopravních nehod z nedbalosti (o 17 
případů, což představuje nárůst o 6,14 %). Nejvyšší pokles naopak sledujeme 
u zanedbání povinné výživy (o 49 případů, což je pokles o 12,16 %). 
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3. Zajišťování výnosů 

Novým, v předchozích několika letech velmi důležitým ukazatelem 
úspěšnosti práce policistů je také zajišťování výnosů z trestné činnosti.  

Při srovnání s předchozím rokem 2015 je zřejmé, že v této oblasti byl rok 
2016 úspěšným a městské ředitelství udrželo trend v zajišťování výnosů ve 
srovnatelné výši. V roce 2015 se podařilo zajistit 22,80 % hodnot z celkově 
způsobené škody, v roce 2016 došlo k nepatrnému poklesu na 21,24 %.  

4. Struktura pachatelů trestné činnosti 

4.1. Pachatelé  

Celkem 5.006 (+437; +9,56 %) 
Recidivisté - počet 3.154 (+273; +9,48 %) 
Podíl recidivistů      63,00 % (-0,06 %) 

Děti     
Nezletilí do 14 let      104 (+37; +55,22 %) 
Mladiství 15–17 let    196 (+24; +13,95 %) 
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Struktura pachatelů trestné činnosti na území města Ostravy je poměrně 
ustálená, stejně 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.  

 

4.1.1. Recidivisté 

Podíl recidivy na celkové kriminalitě za rok 2016 činí 63,0 %, kdy oproti roku 
2015 (63,06 %), jde o zanedbatelný pokles o 0,6 %, avšak nárůst v absolutním 
počtu o 273 recidivistů. 
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Recidivisté se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 1.587 případů (+300 případů oproti 
roku 2015); zejména prostých krádeží (1.152 případů) a krádeží 
vloupáním (293 případů), 

• násilných trestných činů – 365 případů (+31 případů oproti roku 
2015); zejména úmyslné ublížení na zdraví (155 případů) a loupeže 
(70 případů), 

• v oblasti zbývající kriminality spáchali 465 skutků (-12 případů 
oproti roku 2015), z toho podstatných 269 trestných činů zanedbání 
povinné výživy. 

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

 

4.1.2. Děti (nezletilí a mladiství) 

V roce 2016 bylo zjištěno 300 pachatelů této skupiny, což znamená nárůst 
oproti roku 2015 o 61 pachatelů ve věku do 18 let (což je meziroční nárůst 
o 25,5 %). V roce 2015 páchalo trestnou činnost 67 nezletilých a 172 
mladistvých pachatelů, v roce 2016 jich bylo v kategorii nezletilých již 104 a 
v kategorii mladistvých 196. 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.  
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Pokud se týká vývoje a současných trendů kriminality páchané mládeží na 
teritoriu města Ostravy, byl zaznamenán procentuální nárůst skutků, u kterých 
byli zjištěni pachatelé z řad mladistvých osob, o 13,95 %, a 55,22% nárůst 
pachatelů mezi nezletilými.  

U násilné trestné činnosti byl celkově zaznamenán nárůst oproti 
minulému roku. U loupeží došlo k nárůstu u obou skupin osob.  

Rovněž v oblasti majetkové trestné činnosti byl zaznamenán nárůst oproti 
minulému roku, výrazněji u osob nezletilých. Nadále však přetrvává trend, kdy 
se někteří pachatelé z řad mládeže dopouštějí těchto trestných činů opakovaně. 
To se týká jak osob ze sociálně slabých rodin, tak i osob na útěku z výchovných 
zařízení. 

Mravnostní trestná činnost vykazuje za sledované období nárůst 
u nezletilých a mírný pokles u mladistvých osob. Stále narůstá počet případů 
páchaných prostřednictvím sítě Internet.  

 

4.1.2.1. Nezletilí do 15 let 

V roce 2016 byla prokázána trestná činnost 104 pachatelům mladších 15 
let. Oproti roku 2015, kdy se trestnou činnost podařilo prokázat 67 nezletilým 
pachatelům, tak podíl nezletilých na celkovém počtu pachatelů trestné činnosti 
vzrostl z 1,50 % na 2,1 %. 

 
Nezletilí se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 38 případů (v roce 2015 24 
případů), z toho 28 případů prostých krádeží a 10 případů krádeží 
vloupáním,  

• násilných trestných činů – 47 případů (v roce 2015 21 případů), 
z toho 33 případů loupeží a 11 případů úmyslného ublížení na 
zdraví, ve 3 případech se jednalo o vydírání. 
 

4.1.2.2. Mladiství od 15-17 let 

V roce 2016 byla prokázána trestná činnost 196 mladistvým pachatelům, 
což činí 3,9 % z celkového počtu zjištěných pachatelů.  Oproti roku 2015 (172 
zjištěných mladistvých pachatelů, tj. 3,76 %) se zvýšil podíl mladistvých 
pachatelů na trestné činnosti o 0,14 %.  

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

• majetkové trestné činy – 83 případů (v roce 2015 58 případů), 12 
případů vloupání a 62 případů krádeží prostých, v 7 případech se 
jednalo o poškozování cizí věci, v 1 případu šlo o zatajení věci, 
v 1 případě se jednalo o podvod,  

• násilné trestné činy – 58 případů (v roce 2015 57 případů), z toho 
34 případů loupeží a 15 případů úmyslného ublížení na zdraví, 
v 5 případech se jednalo o nebezpečné vyhrožování, ve 2 případech 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2016 

37 

šlo o násilí proti městskému policistovi, v 1 případě šlo o vydírání, 
v 1 případě o porušování domovní svobody,  

• a poměrně vyšším zastoupením jiných kategorií trestné činnosti, 
např. ostatní kriminální činy - 15 případů sprejerství, 15 případů 
maření výkonu úředního rozhodnutí, zbývající kriminální činy - 11 
případů neoprávněného držení platebního prostředku; v oblasti 
mravnostní kriminality bylo stíháno 5 mladistvých, z toho 3 za 
pohlavní zneužívání a 2 za znásilnění.  

5. Přestupky 

Celkem zjištěno  34.400 (+5.162) 
Meziroční nárůst        +17,66 %. 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu přestupků: 

Přestupky 

• v dopravě          25.378 (+5.190; +25,71 %) 

• proti veřejnému pořádku   1.120 (+145; +14,87 %) 

• proti občanskému soužití 2.467 (+ 83; +3,48 %) 

• proti majetku                   4.651 (-522; -10,09 %) 
 
V roce 2016 došlo k  meziročnímu nárůstu zjištěných přestupků o 17,66 %.  
 

 
 
V průběhu roku 2016 došlo na území městského ředitelství k navýšení 

počtu přestupků proti veřejnému pořádku o 145 (což je meziročně 14,87 %), 
přestupků proti občanskému soužití o 83 přestupků (3,48 %), k nárůstu počtu 
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přestupků na úseku dopravy o 5.190 přestupků (25,71 %) a ke  snížení počtu 
přestupků proti majetku o 522 přestupků (-10,09 %).  

Dlouhodobým nešvarem je požívání alkoholických nápojů před jízdou, popř. 
v průběhu jízdy motorovými vozidly a rovněž tak jízda pod vlivem omamných 
látek, které se daří odhalit díky materiálnímu a technickému vybavení. 

Přetrvávajícím trendem, vzhledem k sociální situaci, zůstávají majetkové 
přestupky spočívající v drobných krádežích, zejména ve velkých nákupních 
centrech typu Shopping 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. 

6. Pátrání po osobách a věcech 

6.1. Pátrání po osobách  

V roce 2016 bylo městským ředitelstvím vyhlášeno pátrání po 1.630 
osobách. Z uvedeného počtu se jednalo např. o: 

• 207 případů pátrání po pobytu osoby,  

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

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

• 581 pátrání po uprchlých svěřencích diagnostických ústavů, 
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• 115 pátrání po pohřešovaných osobách,  

• 6 případů předvedení, 

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

• 7 pátrání po totožnosti neznámých mrtvých a 

• 4 pátrání na podkladě evropského zatýkacího rozkazu.   

V roce 2016 bylo zadrženo a vypátráno celkově 1.683 osob, kdy 
z celkového počtu zadržených a vypátraných osob bylo 9. oddělením obecné 
kriminality, které se pátráním zabývá, zadrženo a vypátráno 552 osob, 
zpracováno a vyřízeno 710 žádostí a dožádání k hledaným osobám pro jiné 
součásti policie (Interpol, Sirene, mimořádná opatření, prověrky zdravotnických 
zařízení, urgence pro soudy, poznatky atd.). Nejvytíženější problematikou bylo 
opět pátrání po svěřencích utíkajících ze školských zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy.  

Při plnění svých pracovních povinností spolupracují policisté zařazení na 
dané problematice se zaměstnanci Živnostenského úřadu, Finančního úřadu, 
Hasičského záchranného sboru, Městskou policií, Národní centrálou Interpolu, 
Sirene a skupinou cíleného pátrání. Zapojují se také do dílčích úkonů spojených 
s problematikou násilné trestné činnosti a využívají možností tzv. monitoringu 
(v roce 2016 v 38 případech), díky kterému se podařilo zadržet také několik 
dlouhodobě hledaných, ale především pohřešovaných osob. 

Spolupráce s odborem mezinárodní policejní spolupráce a skupinou 
cíleného pátrání Policejního prezidia Praha je hodnocena na velice dobré 
úrovni.  

6.2. Pátrání po věcech  

Do pátrání po věcech se zapojují všichni policisté městského ředitelství. 
Jedná se o nezbytnou součást výkonu hlídkové služby, pravidelně jsou také 
realizovány specifické pátrací akce. Na úseku pátrání po věcech bylo zajištěno 
34 odcizených věcí, vypátráno 188 odcizených věcí, zpracováno 172 poznatků, 
které vedly k zajištění dalších odcizených věcí. Pracovníky pátrání po věcech 
bylo prověřeno celkem 7.257 věcí (v bazarech a zastavárnách).  

7. Sebevražedná jednání (suicidium)  

S těmito smutnými případy se, bohužel, policisté městského ředitelství 
setkávají poměrně často. V loňském roce došlo v této oblasti k nárůstu počtu 
případů, jak znázorňuje uvedený graf. Z něho vyplývá, že v roce 2016 došlo na 
území městského ředitelství k celkem 53 sebevraždám, z nichž 42 spáchali 
muži a 11 ženy. Příčinou, pokud se ji podaří odhalit, jsou psychické problémy a 
deprese, onemocnění, existenční problémy, problémy v rodině, problémy 
pracovní a vztahové.   
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Z pohledu věku se sebevraždy týkaly osob všech věkových kategorií od 20 

let, přestože nejvíce byly v roce 2016 zastoupeny osoby ve věku 40-50 let 
(13 skutků). Nejčastějším způsobem sebeusmrcení zůstává oběšení - udušení, 
skok z výšky a otrava drogou nebo léky. V loňském roce se 5 osob zastřelilo 
střelnou zbraní. 

 

 
 
Věkové složení sebevrahů a časové rozložení sebevražd v průběhu roku 

dokumentují následující grafy. 
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8. Domácí násilí 

V rámci městského ředitelství je vytvořen tým policistů specializujících se 
na případy se znaky domácího násilí. V současné době tvoří tým 25 policistů, 
kteří slouží na 9 obvodních odděleních, konkrétně obvodní oddělení Ostrava-
Poruba 1, Poruba 2, Hrabůvka, Mariánské Hory, Zábřeh, Přívoz, Ostrava-střed, 
Slezská Ostrava a Vratimov.  Tito policisté se střídají ve 12 a 24hodinových 
směnách tak, aby byla vždy zajištěna jejich 24hodinová dosažitelnost při 
potřebě posouzení, zda jsou splněny podmínky pro vykázání násilné osoby ze 
společného obydlí, včetně poskytování konzultací a poradenství v oblasti 
domácího násilí občanům, policistům i odborné veřejnosti. 

8.1. Statistické výstupy 

V roce 2016 bylo v policejních evidencích označeno 471 případů (oproti 452 
případům v roce 2015) se znaky domácího násilí. Z velké části se jednalo 
o přestupky proti občanskému soužití, ale také o trestné činy jako týrání osoby 
žijící ve společném obydlí, ublížení na zdraví, vydírání, nebezpečné 
vyhrožování aj. 

Ve 127 případech byly prověřovány skutky nesoucí znaky domácího 
násilí, nejméně ve 165 případech poskytli specialisté konzultace v dané 
problematice a realizovali celkem 39 vykázání, což je pokles o 13 případů oproti 
roku 2015. V jednom případě byla vykázána žena. Členové týmu domácího 
násilí (včetně ostatních policistů) dále v 93 případech poskytovali preventivně 
poradenskou činnost, a to ve zřízených poradenských místnostech na čtyřech 
obvodních odděleních v Ostravě 1, Porubě 1, Hrabůvce a Mariánských Horách. 

O tom, kdy docházelo k největšímu počtu vykázání, vypovídá následující 
graf. 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2016 

42 

 
 
Rozložení vykázání v rámci městského ředitelství ukazuje následující graf.  

 

    Nejvíce vykázání bylo realizováno ve služebních obvodech obvodních 
oddělení Poruba 1, Poruba 2, Zábřeh a Slezská Ostrava. Naopak nejméně se 
vykazovalo na území obvodních oddělení Vratimov a Hrabůvka.  

V roce 2016 bylo v souvislosti s případy vykázání postiženo celkem 91 
ohrožených osob (v roce 2015 119 osob). Toto číslo se týká 38 osob dospělých 
(manželek, družek, přítelkyň, rodičů aj.) ve věku od 18 do 65 let, 43 dětí  ve 
věku od 0 do 18 let a 10 osob v seniorském věku od 65 let výše. Je nutno 
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zdůraznit, že podle odborníků až 84 % seniorů domácí násilí vůbec neoznámí. 
Nejčastějšími důvody bývají stud, ponížení, zdravotní stav nebo závislost na 
násilné osobě.  

V naprosté většině případů vykázání se jednalo o vztah druh – družka, 
přítel – přítelkyně (17 případů), manžel – manželka (15 případů), následují 
vztahové záležitosti rodiče – syn (6 případů), prarodiče (1 případ), snacha (1 
případ). 

A bohužel se v roce 2016 našlo také 7 násilných osob, které musely být 
vykázány opakovaně. 

 
Ve 26 případech bylo vykázání prodlouženo, v 7 případech bylo vykázání 

provedeno opakovaně, z toho ve třech případech byly osoby vykázány dokonce 
čtyřikrát. Na opakovaném vykázání se však podílejí samotné ohrožené osoby 
tím, že např. opakovaně nepodají návrh na předběžné opatření, dobrovolně 
vpouštějí vykázané osoby do obydlí apod. I vykázané osoby porušují rozhodnutí 
policejních orgánů. V roce 2016 k takovému porušení došlo v 9 případech. 
Tímto jednáním se tyto osoby mohou dopustit buď přestupkového jednání 
(6 případů), nebo dokonce trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a 
vykázání (3 případy). 

Z celkového počtu 39 vykázání představovaly v 5 případech násilné osoby 
tak vysoký stupeň nebezpečí, že byly umístěny na vazbu. Násilné osoby také 
mnohdy nemají problém při svých projevech a násilnostech vyhrožovat či přímo 
použít zbraně. V roce 2016 se tak stalo v 21 případech, tedy v 54 % (nože – 
v 10 případech, pistole, kladiva, sekery, židle, dveře aj.), což představuje 
navýšení oproti roku 2015, kdy takových případů bylo evidováno 17. 

Stejně jako u jiných závadových činností, také u problematiky domácího 
násilí hrají zásadní roli patologie typu alkohol, drogy, gamblerství či psychické 
vlivy. Z 39  případů vykázání se v roce 2016 vyskytly ve 33 případech. Můžeme 
konstatovat, že právě tyto patologie jsou vůbec hlavní příčinou vzniku domácího 
násilí, viz. graf. 
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Domácí násilí není konkrétním trestným činem, jedná se o soubor 

protiprávních jednání. V následujícím grafu jsou uvedeny trestné činy, kterých 
se násilné osoby, u nichž byl současně uplatněn institut vykázání, svým 
jednáním dopustily.       

8.2. Výhledy týmu domácího násilí pro rok 2016 

V roce 2017 bude i nadále realizována poradenská činnost, konzultace, 
psychologická pomoc, intervence, prevence, školení, publikační činnost, 
spolupráce s pomáhajícími organizacemi (IC BKB, charita, azylové domy, 
poradny, rady seniorů aj.) a institucemi (OSPOD, SS, PMS, OSZ, OS), i nadále 
bude probíhat šetření a prověřování v přestupkovém i trestním řízení ve 
spolupráci s SKPV při řešení případů domácího násilí a realizace vykázání. 

Nadále bude pokračovat úzká interdisciplinární spolupráce v rámci města 
Ostravy (IC BKB, OS, OSZ, PMS, SS, OSPOD, centrum pro rodinu, správní 
orgány přestupkových komisí MO, MP a OP aj.), spolupráce a koordinace 
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postupů s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, včetně 
jednotlivých územních odborů, koordinace postupů s Policejním prezidiem ČR 
v podobě metodických školení, konferencí, setkání aj. 

Nad rámec problematiky domácího násilí bude pozornost zaměřena 
zejména na zvlášť zranitelné osoby, kterými jsou děti a senioři. Zejména 
seniorům je zapotřebí poskytovat poradenskou činnost se zaměřením na tuto 
problematiku a spolupracovat přitom s příslušnými organizacemi a institucemi. 
K těmto i jiným účelům budou i nadále využívány zmíněné 4 poradenské 
místnosti na uvedených obvodních odděleních. 

Nezbytná je rovněž spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava 
v případech, kdy je zapotřebí postarat se o osoby závislé na zdravotní péči 
osoby, jež je vykázána ze společného obydlí. 

Nelze opomenout ani spolupráci se sociálními pracovníky pro dospělé 
(včetně OSPOD) Magistrátu města Ostravy. 

 

9. Bezpečnost silničního provozu 

Situace na ostravských silnicích a komunikacích je srovnatelná  s rokem 
2015. V roce 2016 došlo k 2.904 dopravním nehodám, což znamená nárůst 
o 80 dopravních nehod oproti roku 2015. Při těchto nehodách bylo usmrceno 
11 osob tedy o 3 více oproti roku 2015, 40 osob zraněno těžce (oproti loňským 
38) a 463 lehce (oproti loňským 517). Téměř shodný je rovněž počet řidičů, 
u nichž byl zjištěn alkohol. 
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Z předcházejícího grafu je zřejmé, že drtivou většinu dopravních nehod mají 

na svědomí řidiči motorových vozidel, druhou nejčastější příčinou jsou pak 
střety s lesní zvěří či domácími zvířaty. V tomto ukazateli evidujeme mírný 
nárůst oproti roku 2015 (o 56 událostí).  

Co se týče příčin dopravních nehod v roce 2016, největší podíl zaujímá 
nesprávný způsob jízdy – byl jako nejčastější příčina stanoven u 1.881 
dopravních nehod (v roce 2015 byl stanoven u 1.867 dopravních nehod). 
Nepřiměřená rychlost pak byla v roce 2016 jako příčina uvedena u 246 
dopravních nehod (v roce 2015 to bylo 255 nehod), nedání přednosti bylo 
zjištěno u 402 nehod (v roce 2015 to bylo 417 nehod). 
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Na základě rozboru dopravní nehodovosti za rok 2016 byly vytipovány 
rizikové lokality se zvýšenou nehodovostí. V rámci území města Ostravy se 
jedná o tato místa: 

• křižovatka ulic Mariánskohorská x 28. října, 

• křižovatka ulic Výškovická x U Výtopny, 

• křižovatka ulic Průmyslová x Železárenská, 

• křižovatka ulic Francouzská x Jilemnického náměstí, 

• křižovatka ulic Novinářská x Hornopolní, 

• úsek silnice I/11 ul. Rudná od hranice okresu po rampy s ulicí 

Fryštátskou, 

• úsek silnice II/479 ul. Opavská od ul. 17. listopadu po ul. Porubská, 

• vyústění rampy ze sil. I/11 na silnici III/4703 Šenov. 

V roce 2016 bylo město Ostrava zatíženo množstvím stavební činnosti na 
páteřních komunikacích, která se negativně projevila na průjezdnosti městem a 
na velkém počtu objížděk. Nejvýznamnější stavební práce byly: 

• rekonstrukce silničních mostů na silnici I/11 ul. Rudná (mosty rampy F – 
Ostrava-Svinov, most přes řeku Odru – Ostrava-Jih), 

• rekonstrukce Kunčického zhlaví - železniční most přes silnici I/56 ulici 
Místeckou, 

• rekonstrukce mostu místní komunikace ul. Dr. Martínka – silniční most 
přes silnici I/56 ulici Místeckou, 

• rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatka ulic 
17. listopadu x Opavská (Slovan), 

• rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatka ulic Opavská 
x Martinovská, 

• rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatka ulic Orlovská 
x Bohumínská, 

• rekonstrukce ulice Nádražní, 

• rekonstrukce tramvajových zastávek „Prostorná“, ulice 28. října, 
Mariánské Hory, 

• souvislá údržba ulice Martinovská včetně rekonstrukce kolejového 
svršku, Martinov. 

Dopravní situaci rovněž komplikovalo pořádání sportovních a kulturních 
akcí. Mezi nejvýznamnější patří Colours of Ostrava, Zlatá tretra, fotbalové 
utkání české reprezentace, Ostravský maratón, Run tour 2016 a Run fest 2016 
a v neposlední řadě akce konané Úřadem městského obvodu Poruba na ul. 
Hlavní třída. 

Jednou z hlavních priorit městského ředitelství byla ochrana 
nemotorizovaných účastníků silničního provozu, zejména chodců. Při 
nejrůznějších bezpečnostních opatřeních a akcích bylo v průběhu roku 2016 
policisty městského ředitelství zjištěno 5.025 přestupků chodců, z toho bylo 
v blokovém řízení projednáno 3.428 přestupků a uloženy pokuty v částce 
370.600,-Kč.  
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Náplň práce policistů dopravního inspektorátu tvoří rovněž preventivní 
činnost, jakou jsou přednášky pro děti zaměřené na dopravní výchovu na 
mateřských a základních školách. V roce 2016 naši policisté uskutečnili 14 
takových přednášek.  
 

10. Oblast veřejného pořádku 

 V oblasti veřejného pořádku se městské ředitelství, konkrétně 10. 
oddělení obecné kriminality, zejména pracovníky zařazenými na úseku 
extremismu a diváckého násilí spolupodílí na zajištění hladkého a klidného 
průběhu všech veřejných produkcí, ať již jde o  oblast sportovní, politickou nebo 
kulturní. Úkolem specialistů na této problematice je získávání informací 
o charakteru a účastnících veřejné produkce a dále předcházení, 
dokumentování a případně následná realizace protiprávního jednání, kterého se 
dopustili.  

Ostrava má nadále jedny z nejradikálnějších fotbalových fanoušků, přičemž 
se jedná o příznivce FC Baník Ostrava. Je jedno, zda se utkání odehrává na 
území města Ostravy nebo mimo dané teritorium. Tento problém zaměstnává 
nejvíce policisty na problematice extremismu a městské ředitelství jako celek. 
Za sledované období roku 2016 se spolupodíleli na všech bezpečnostních 
opatření v rámci konání zápasů 2. fotbalové ligy na území města Ostravy a také 
na zápasech mimo Ostravu. Pozornost je věnována také hokejovým utkáním 
klubu HC Vítkovice Steel a fanouškům hokejového klubu HC RT Torax Poruba. 

Kromě sportovních akcí se specialisté spolupodíleli také na zajištění akcí, 
kde byly zaznamenány aktivity příznivců PEX, LEX a dalších jiných uskupení, 
která si zasloužila pozornost ze strany bezpečnostních složek, zejména Policie 
ČR. V případě PEX nedošlo ve sledovaném období k výraznějším změnám 
oproti loňskému roku a vše zůstalo více či méně neměnné. Nacionalisté i 
neonacisté se snaží prosadit své ideologie a cíle v legální rovině, a to na 
politickém dění v úrovni komunální, regionální i v rámci působnosti celé ČR. 
Jejich cílem a snahou je rovněž získat na svou stranu “obyčejné lidi“, kteří jsou 
nespokojení se svou životní situaci a rolí ve společnosti. Extrémisté se v roce 
2016 zaměřili hlavně na uprchlickou krizi. Na toto téma podnikli v Ostravě dvě 
shromáždění pod vedením PEX lídrů v Moravskoslezském kraji, kteří zároveň 
pronikají do komunální a republikové politiky. 

V Ostravě rovněž proběhla tisková konference na podporu Doněcké lidové 
republiky a na ul. Sokolská třída č. 27 vzniklo Zastupitelské centrum Doněcké 
lidové republiky. Hlavní aktivistkou je Nela Lísková, podporovaná uskupením 
Národní domobrana. To je v Ostravě relativně nové, působí však po celé 
republice. Jeho hlavní naplní je naučit spoluobčany, co mají dělat v případě 
krize. Rovněž se snaží proniknout mezi mládež organizováním sportovních dnů. 

V případě LEX byla zaznamenána 4 shromáždění, většinou byla protipólem 
akci PEX nebo reakcí na momentální dění v Ostravě nebo v České republice.    

Dalšími významnými akcemi bylo zajištění veřejného pořádku v souvislosti 
s konáním  již zmíněných hudebních festivalů BEATS FOR LOVE, COLOURS 
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OF OSTRAVA, a dále pak opatření k akci OSTRAVSKÝ OLYMPIJSKÝ PARK, 
který probíhal od 5. srpna do 21. srpna 2016 ve třech lokalitách města, a to na 
Masarykově náměstí, v areálu Výstaviště Černá louka a areálu Loděnice.  

   Nemalý význam tvořila i bezpečnostní opatření v souvislosti se zajištěním 
veřejného pořádku při konání hokejových utkání celku HC Vítkovice v rámci 
Tipsport extraligy ledního hokeje, kterých bylo v roce 2016 realizováno celkem 
38, z toho 9 bylo rizikových, a dále hokejových utkání 2. hokejové ligy celku HC 
Torax Poruba, kde došlo k radikalizaci části fanoušků a kterých bylo v roce 
2016 realizováno celkem 28, z toho 9 bylo rizikových. 

11. Prevence 

Preventivní aktivity jsou v rámci městského ředitelství dlouhodobě 
realizovány ve dvou liniích. Preventivními aktivitami policistů oddělení tisku a 
prevence Ostrava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a 
policisty z obvodních oddělení či policejních stanic vyčleněných pro 
problematiku prevence kriminality. Činnost policistů jednotlivých obvodních 
oddělení má také oporu v pokynu ředitele Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje č. 29/2016 ze dne 6. dubna 2016 k zajištění 
preventivní činnosti. Nad rámec pokynu se preventivním aktivitám dlouhodobě 
věnují i dvě policistky dopravního inspektorátu.  Nutno podotknout, že 
preventivní aktivity jsou nedílnou součástí činností všech služeb městského 
ředitelství.  

Realizované projekty: 

✓ Prevence pro všechny VI – projekt, který již šest let systematicky 
zastřešuje preventivní aktivity ostravských policistů. Je zacílený na 
širokou veřejnost, tedy na všechny věkové skupiny od předškoláků po 
seniory. Jedná se zejména o besedy na různá témata. Všechna témata 
jsou podrobně uvedena na webových stánkách policie www.policie.cz/t, 
odkaz prevence. Cílem projektu je posílení právního vědomí dětí i 
dospělých, upozornit je na závažná rizika spojená s negativními, sociálně 
patologickými jevy.  

✓ KUZMA VIII – kurz zodpovědného majitele městského psa je preventivní 
aktivitou v kynologické oblasti. Cílem kurzu je eliminovat případy 
napadání člověka psem tím, že dětem a mládeži pomáháme s výcvikem 
jejich vlastních psů. Učíme je být zodpovědný za svého psa. 

✓ Poldík Webík pomáhá a chrání a Poldík Webík 2. 0 aneb lapeni sítí – 
úspěšné projekty zaměřené na internetovou kriminalitu. Kromě žáků 
základních škol a jejich rodičů jsme zacílili i na seniory. Cílem celého 
projektu je upozornit děti, rodiče i seniory na nebezpečí, která provázejí 
používání internetu. Vysvětlit jim, že internet nenabízí pouze nepřeberné 
množství zábavy, užitečných informací a možnosti komunikace s přáteli, 
ale může být také velice nebezpečný. 

✓ Řešení problematiky domácího násilí VII – dlouholetý projekt, jehož 
cílem je omezit latenci domácího násilí, odhalovat závažné případy 

http://www.policie.cz/t
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domácího násilí a zamezit závažným následkům na životě a zdraví obětí 
této trestné činnosti.  

✓ Bezpečnější Ostrava – projekt, na kterém participují i další subjekty 
(např. Městská policie Ostrava, Magistrát města Ostravy, Dopravní 
podnik Ostrava, OZO apod.). 

Mimo výše uvedené projekty samozřejmě policisté realizují projekty 
krajského ředitelství i projekty celorepublikové. V roce 2016 bylo realizováno 
celkem 364 besed. Díky finančnímu daru Magistrátu města Ostravy se podařilo 
úspěšně realizovat všechny projekty. 

12. Kriminogenní faktory 

Bezpečnostní situaci i policejní práci ovlivňuje celá řada dalších faktorů a 
skutečností, které jsme schopni ovlivnit jen částečně, případně je ovlivnit 
nedokážeme. Výrazně se však promítají do každodenní činnosti a patří také 
k významným hodnotícím ukazatelům práce policistů městského ředitelství.  

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 
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, 

• stále vysoká nezaměstnanost obyvatel města žijících v sociálně 
vyloučených lokalitách, 

• blízkost státních hranic s Polskem a Slovenskem. 
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13. Bezpečnostní rizika 

13.1. Extremismus 

Za hodnocené období roku 2016 byly zaznamenány 3 trestné činy mající 
extremistický charakter. Porovnáním se stejným obdobím roku 2015, ve kterém 
bylo spácháno 9 extremistických trestných činů, má nápad trestné činnosti 
snižující se tendenci. Z hlediska hodnocení objasněnosti této kriminality lze 
konstatovat, že z celkového nápadu 3 trestných činů byly v roce 2016 
objasněny 2 případy, což představuje 66,6 % (v roce 2015 dosahovala 
objasněnost 88,8 %). Rozborem a analýzou nápadu trestné činnosti za 
hodnocené období roku 2016 ve sledované problematice extremistické trestné 
činnosti na teritoriu působnosti městského ředitelství vyplývá, že většina 
kriminality se již neděje na ulici tváří v tvář mezi znesvářenými skupinami, ale 
jedná se spíše o kriminalitu skrytou v anonymitě na sociálních sítích, sprejerství 
na různých plochách a propagace formou různých nápisů nebo odznaků na 
různých částech oděvu.  

Na úseku přestupků s extremistickým podtextem, tzn. rasově motivovaných 
přestupků dle zák. č. 200/90 Sb., byl v roce 2016 zaznamenán 1 přestupek. To 
je totožný stav jako v roce 2015.  

13.2. Divácké násilí 

Jedná se o samostatnou kapitolu 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 České republiky.  

Na území města Ostravy došlo na tomto úseku v průběhu roku 2016 
k 13 trestným činům (8 TČ při fotbalových utkáních, 7 TČ při hokejových 
utkáních), z čehož bylo objasněno 11 skutků. Pohybujeme se tedy na úrovni 
85% objasněnosti. Oproti roku 2015 (15 trestných činů) to znamená mírný 
pokles. 

V souvislosti s diváckým násilím bylo v roce 2015 zaznamenáno rovněž 25 
případů přestupkového jednání (objasněnost 100 %), což je o 93 přestupků 
méně, než v roce 2015.  

Z rozboru kriminality na úseku diváckého násilí za rok 2016 je zřejmé, že na 
stadionu již nedochází k tolika přestupkům. To lze přičíst novému majiteli klubu 
a jeho vstřícnému postoji k ultras fanouškům FC Baník Ostrava, přestože ti ani 
v těchto podmínkách v několika případech dohody nedodrželi. Všeobecně se na 
situaci s fanoušky ultras FC Baník Ostrava nic nezměnilo. Stále odmítají, 
neuznávají a nenávidí policii a odmítají jakoukoliv spolupráci. Současně se ve 
své subkultuře ultras fanoušků snaží zastrašovat všechny ostatní od spolupráce 
s policií nebo svědectví ke spáchaným trestnýmu činům nebo přestupkům. 

Fotbaloví fanoušci FC Baník Ostrava udržují i nadále funkční osobní 
kontakty a vztahy s fanoušky družebního polského klubu GKS Katowice 
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a fanoušky dalšího polského klubu KS Górnik Zabrze. Jednotliví fanoušci 
zmiňovaných klubů navzájem společně navštěvují utkání jednotlivých národních 
lig. Jedná se zejména o utkání, kde lze předpokládat páchání protiprávního 
jednání. 

14. Personální stavy 

Personální stavy policistů Městského ředitelství policie Ostrava jsou 
bezesporu jedním z nejdůležitějších faktorů, které přímo ovlivňují bezpečnostní 
situaci na jeho teritoriu. V roce 2016 se ustálily na počtu 1.122. Vývoj početních 
stavů znázorňuje graf. 

 

Jak jsou personálně obsazeny jednotlivé organizační články, je zřejmé 
z následujících dvou grafů. 

 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2016 

53 

  

Každý nově přijatý policista je sice započítáván do personálního stavu, 
avšak do skutečného výkonu služby se může zapojit až po absolvování tzv. 
základní odborné přípravy (ZOP), která v současné době trvá 1 rok. Personální 
stavy policistů městského ředitelství tak budou v letošním roce posíleny 
o policisty, kteří v roce 2016 absolvovali, nebo v průběhu roku 2017 absolvují 
základní odbornou přípravu a nyní posílí přímý výkon služby na jednotlivých 
obvodních odděleních městského ředitelství. A jak je zřejmé z následující 
tabulky, v roce 2017 nastoupí do základní odborné přípravy ještě dalších 
85 policistů, kteří již do služebního poměru byli přijati. S jejich zapojením do 
pravidelného výkonu však můžeme počítat až v roce 2018. 
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15. Závěr 

V závěru musím čtenáře této zprávy upozornit, že k jejímu vypracování byla 
použita úředně evidovaná data. To znamená, že vždy je možné vést diskuze 
o míře latence. Svým rozsahem proto nemůže tato zpráva nahrazovat 
kriminologickou studii, byť pro zpracování komentářů byly užity metody a 
nástroje kriminologie. Rovněž tak není možné dávat rovnítko mezi pojem 
veřejný pořádek a kriminalita. Veřejný pořádek je daleko širší pojem a na jeho 
stavu se podílí daleko více subjektů. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří 
svým dílem v roce 2016 přispěli k tomu, aby se kvalita života a pocit bezpečí 
v regionu zlepšoval.  

 
      
 
 

 

 


