
 JID: PCR07ETRpo86572315   

Policie České republiky 
Městské ředitelství policie Ostrava 
30. dubna 24 
729 21 Ostrava 
 
Č. j. KRPT-56076-1/ČJ-2020-0707KR 

Ostrava úterý 10. května 2022 
 

Počet listů: 26 
 

 
 
 
 

Zpráva 
o situaci v oblasti veřejného pořádku 
a vnitřní bezpečnosti na území města 

Ostravy za rok 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

plk. Mgr. Vladimír Štalmach  
ředitel MŘP Ostrava 

  



 

OBSAH 
 

1. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly ................................................. 3 
2. Kriminalita podle druhů......................................................................................... 7 
2.1. Obecná kriminalita ................................................................................................ 8 
2.1.1. Majetková kriminalita ............................................................................................ 9 
2.1.2. Násilná kriminalita .............................................................................................. 17 

2.1.3. Mravnostní kriminalita ........................................................................................ 22 

2.1.4. Ostatní kriminalita ............................................................................................... 24 

2.2 Hospodářská kriminalita ...................................................................................... 26 
2.2. Zbývající kriminalita ........................................................................................... 29 
3. Bezpečnostní situace v lokalitě ulice Stodolní .................................................... 30 
4. Struktura pachatelů trestné činnosti ..................................................................... 32 
4.1. Pachatelé .............................................................................................................. 32 

4.1.1. Recidivisté ........................................................................................................... 32 
4.1.2   Děti (nezletilí a mladiství) ................................................................................... 33 

5. Oběti trestných činů ............................................................................................. 35 
6. Přestupky ............................................................................................................. 36 

7. Pátrání po osobách a věcech ................................................................................ 37 
7.1. Pátrání po osobách ............................................................................................... 37 

7.2. Pátrání po věcech ................................................................................................. 38 
8. Sebevražedná jednání (suicidium) ....................................................................... 38 

9. Domácí násilí ....................................................................................................... 40 
9.1. Statistické výstupy ............................................................................................... 40 
9.2. Výhledy týmu domácího násilí pro rok 2020 ...................................................... 42 

10. Bezpečnost silničního provozu ............................................................................ 43 
11. Oblast veřejného pořádku .................................................................................... 46 

12. Prevence ............................................................................................................... 47 
13. Personální stavy ................................................................................................... 50 
14. Závěr .................................................................................................................... 50 

 

 

 

 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2019 

3 

1. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly 

Na území České republiky bylo v roce 2019 spácháno 199.221 trestných 
činů. Nejzatíženějším územím je hlavní město Praha, na druhém místě již 
tradičně Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. 

Městské ředitelství policie Ostrava (dále jen „městské ředitelství“) evidovalo 
v roce 2019 celkem 9.967 trestných činů, což je více, než eviduje dalších osm 
krajských ředitelství. Z těchto 9.967 trestných činů se podařilo objasnit 4.639, což 
představuje 46,54 %. V porovnání s ostatními městskými (v Praze obvodními) 
ředitelstvími nebo sousedním Olomouckým krajem je to jednoznačně nejlepší 
výsledek.  Navíc z celkového počtu trestných činů evidovaných na celém území 
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje jich bylo 41,73 % 
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 30 let.  

Je třeba znovu připomenout, 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, území 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 musí být stanovena tak, aby byly co nejlépe 
rozděleny síly a prostředky, kterými městské ředitelství disponuje při zajištění 
bezpečnosti a pořádku na svém území. 

Územní působnost městského ředitelství je rozdělena mezi deset obvodních 
oddělení a dvě policejní stanice, které tvoří nedílnou součást svých mateřských 
obvodních oddělení. Největší podíl registrovaných trestných činů v roce 2019, a 
to 17,9 %, spadal do příslušnosti obvodního oddělení Ostrava-střed, kde 
evidujeme 1.788 trestných činů (o 108 více oproti roku 2018, tedy meziroční 
nárůst o 6,4 %). Na druhém místě v počtu registrovaných trestných činů je 
obvodní oddělení Ostrava Mariánské Hory (oproti roku 2018 zaznamenán pokles 
o 166 trestných činů, což představuje pokles o 12,6 %). Na celkové kriminalitě 
zaznamenané na městském ředitelství se podílí 11,5 %. Třetí je obvodní 
oddělení Ostrava Vítkovice, které se podílí na celkové kriminalitě 11,3 % 
z celkového počtu zjištěných trestných činů (oproti roku 2018 to znamená pokles 
o 51 trestných činů, tedy o 4,4 %).  

Následující dva grafy přibližují jednak porovnání nápadu trestných činů 
v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 na jednotlivých obvodních odděleních 
městského ředitelství, jednak počet objasněných trestných činů, tedy jaký je 
procentuální podíl objasněných trestných činů na trestných činech evidovaných 
na daném teritoriu. 

 
1) Nápad trestné činnosti je užíván ve významu zjištěná kriminalita (tedy počet evidovaných 

trestných činů). 
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Takto tedy vypadá rozložení kriminality na teritoriu městského ředitelství, 
vyjádřeno v absolutních číslech i v procentuálním podílu. 
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2. Kriminalita podle druhů 

V roce 2019 došlo po delší době k meziročnímu nárůstu celkové registrované 
kriminality o 1,2 %, současně však došlo ke zvýšení počtu objasněných trestných 
činů o 6,4 %. Celková objasněnost2) narostla o 2,3 %, což je pozitivní ukazatel. 

Celková zjištěná kriminalita         9.967 (+114; +1,16 %)3) 

Objasněno trestných činů         4.639 (+277; +6,35 %) 
Celková objasněnost              46,54 % (+2,27 %) 
Stíháno osob         4.000 (+26;  +0,65 %) 
Způsobená hmotná škoda  191.135.585 Kč (+2,009.089; +1,06 %) 
Policisty zajištěné hodnoty   31.989.825 Kč (+9,612.051; +42,95 %) 

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. (V grafu již není počítáno 
s dvěma trestnými činy z oblasti vojenské kriminality, které byly zjištěny na 
teritoriu obvodního oddělení Ostrava Přívoz, byly však předány Národní centrále 
proti organizovaného zločinu SKPV.) 

 

 

 

 
2)  Objasněnost znamená podíl zjištěných a objasněných trestných činů. 
3) Údaje v závorkách znamenají změnu oproti roku 2018.  
 

zdroj: Evidence trestního 

řízení 
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U všech sledovaných oblastí došlo k nárůstu počtu zjištěných trestných činů.  

 
V oblasti obecné kriminality bylo v roce 2019 registrováno 7.991 trestných 

činů, to znamená oproti roku 2018 nepatrný nárůst o 14 skutků, což představuje  
+0,18 %.  

U tzv. zbývající kriminality došlo k nárůstu počtu trestných činů o 59 skutků, 
což činí meziroční nárůst o 6,36 %.  

Nárůst registrovaných trestných činů evidujeme v roce 2019 také 
u hospodářské kriminality, a to o 39 skutků, tedy o 4,11 %. 

2.1. Obecná kriminalita 
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Jak je patrné z výše uvedeného grafu, největší podíl na obecné kriminalitě 
má kriminalita majetková, a to více než 74 %. 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 (59,60 %) a převážnou většinu obecné kriminality (74,33 %). 

Celkem zjištěno  5.940 (-108; -1,79 %) 
Z toho objasněno   2.112 (+314; +17,46 %) 
Objasněnost       35,56 % (+5,83 %) 

   Podíl na celkové kriminalitě        59,60 %  
 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu při rozdělení majetkové kriminality na 

krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkové trestné činy:   
 
Krádeže prosté zjištěno 3.902 (-321; -7,60 %) 

Z toho objasněno 1.533 (+210; +15,87 %) 
Objasněnost      39,29 % (+7,96 %) 
Podíl na celkové kriminalitě:       39,15 % 
 
Krádeže kapesní    639 (+48; +8,12 %) 
Krádeže jiné na osobách    727 (-35; -4,59 %) 
Krádeže mot. voz. dvoustopých      76 (-23; -23,23 %) 
Krádeže věcí z automobilů    769 (-541; -41,30 %) 
Krádeže jízdních kol    230 (-54; -19,01 %) 
Krádeže v bytech    105 (+6; +6,06 %) 
 

Krádeže vloupáním zjištěno  1.113 (+167; +17,65 %) 
Z toho objasněno     422 (+112; +36,13 %) 
Objasněnost       37,92 % (+5,15 %) 
Podíl na celkové kriminalitě:        11,17 % 
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Vloupání do obchodů      55 (-16; -22,54 %) 
Vloupání do výkladních skříní        1 (-2; -66,67 %) 
Vloupání do rest. a hostinců      32 (-4; -11,11 %) 
Vloupání do bytů    134 (+66; +97,06 %) 
Vloupání do RD      86 (+46; +115,00 %) 
 

Ostatní maj. tr. činnost zjištěno    925 (+46; +5,23 %) 
Z toho objasněno    157 (-8; -4,85 %) 
Objasněnost      16,97 % (-1,80 %) 

 
Podvod     202 (+61; +43,26 %) 
Zpronevěra       25 (+7; +38,89 %) 
Poškozování cizí věci     558 (-28; -4,78 %) 

V oblasti majetkové kriminality došlo v roce 2019 k meziročnímu poklesu 
trestných činů o 108, tedy o 1,79 %, na celkových 5.940 trestných činů. Podíl 
majetkové trestné činnosti na celkové kriminalitě je 59,60 %. V roce 2018 činil 
tento podíl 61,38 %.  

Z uvedeného vyplývá, že největším problémem z hlediska počtu 
registrovaných trestných činů 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.  
 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2019 

11 

Nápad kriminality v této oblasti ovlivnily krádeže v jiných objektech, jako jsou 
předsíně, spíže, komory, sklepy, půdy a balkóny, prádelny, sušárny, chodby 
v činžovních a rodinných domech, zahradní boudy a altány, sklepy, garáže, 
kočárkárny, kolárny, sušárny a další. Celkem jsme v roce 2019 registrovali 
takových krádeží 1.167, tedy o 248 více než v roce 2018. Krádeže v jiných 
objektech se na celkové majetkové kriminalitě podílejí 19,65 %. Nezanedbatelný 
je také počet krádeží věcí z automobilů, přestože v roce 2019 došlo  
k významnému poklesu o 541 skutků, tedy o 41,30 %.  

Nejvýznamnější ukazatele nápadu majetkové kriminality ukazuje následující 
graf. 

 

 

    
2.1.1.1. Prosté krádeže 

Jak již bylo uvedeno, pokračoval v roce 2019 pokles v oblasti majetkové 
trestné činnosti. Stále však registrujeme značné množství osob, jejichž 
lehkovážné jednání často hraničí až s lhostejností ke svému či svěřenému 
majetku. Preventivnímu působení ze strany Policie ČR na občany je věnována 
stále vysoká pozornost. Např. kapesní krádeže evidujeme jak v nákupních 
centrech, tak  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, ale 
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také přítomnost policistů a strážníků Městské policie Ostrava na kritických 
místech v rizikových časech dle prováděných operativních analýz. 

 
Nejrozsáhlejší součást majetkové trestné činnosti tvoří krádeže v jiných 

objektech. Nápad této trestné činnosti se v roce 2019  zvýšil o 248 skutků oproti 
roku 2018, avšak také objasněnost zaznamenala vzestup o 8,09 %.  

 
Příčiny vysokého množství této trestné činnosti 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. Současně zde byla v nedávných letech 
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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 většinu 
pachatelů této trestné činnosti tvoří osoby závislé na OPL, s velkou mírou 
recidivy.  

Majetková trestná činnost na úseku vloupání do vozidel zaznamenala 
pokles o 541 skutků. Nadále převládá rozbití skleněné výplně některé z částí 
vozidel, ale i vypáčení zámku dveří. Ve všech případech jsou předmětem zájmu 
pachatelů 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 
kabelky s peněženkami, osobními doklady, platebními kartami a finančním 
obnosem. 

Trestná činnost na úseku krádeží dvoustopých vozidel tvoří 1,28 % 
z celkového počtu spáchané majetkové trestné činnosti a 1,95 % krádeží 
prostých. Oproti roku 2018 došlo k poklesu této trestné činnosti o 23 skutků, ale 
současně došlo také k poklesu objasněnosti o 18,12 %.  
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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 vozidel jde o různé značky, typy i roky výroby. Opětovně jsou 
registrovány krádeže hodnotnějších vozidel, která jsou následně ihned 
převáženy do Polské republiky a dále na východ. Pachatelé těchto skutků jsou 
většinově cizí státní příslušníci.  

Pokud jde o zjištěné pachatele této trestné činnosti z řad občanů ČR, 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.  

Odcizená vozidla či jejich díly pak končí v neoficiálních dílnách i mimo 
Ostravu. Dokazování této trestné činnosti je stále velmi obtížné.  

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 67 % na všech vloupáních) se rozumí 
zejména sklepy, sklady, kanceláře, šatny, zahradní chatky, altány a podobné, 
jinak nespecifikované objekty. 

Trestná činnost na úseku vloupání do ostatních objektů v roce 2019 činí 
7,54 % z celkové kriminality, 12,66 % z majetkové trestné činnosti a z celkového 
nápadu krádeží vloupáním představuje 67,57 %. Oproti roku 2018 došlo 
k nárůstu této trestné činnosti, ale také k nárůstu počtu objasněných trestných 
činů. Objasňovanost 37,92 % je o 5,15 % vyšší než v předchozím roce.    
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Výrazný podíl v oblasti vloupání tvoří vloupání do bytů a rodinných domů 

a vloupání do obchodů a restaurací.  

 
Trestná činnost na úseku vloupání do rodinných domů v roce 2019 

vzrostla o 46 skutků, což je zvýšení o 115,00 %. Došlo, bohužel, ke snížení 
objasňovanosti o 6,50 % na celkových 36,10 %. 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 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2019 

16 

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 nárůstu nápadu došlo v roce 2019 také u vloupání do bytů, a to 
o 66 skutků, což činí meziroční nárůst o 97,06 %. Došlo však k navýšení 
objasňovanosti o 20,20 % na celkových 48,10 % případů. Zvýšení je způsobeno 
zejména realizacemi pachatelů a případů vloupání sériové trestné činnosti. 
K nejčastějším způsobům provedení vloupání do bytů patří otevřená okna 
v přízemních bytech, vypáčené dveře nebo rozbitá okna, či vloupání po 
předchozím rozlomení cylindrické vložky zámku.   

Oproti roku 2018 bylo v roce 2019 evidováno méně o 16 případů vloupání 
do obchodů (objasněnost se zvýšila o 6,48 % na celkových 60 %) a o 4 případy 
méně evidujeme u vloupání do restaurací a hostinců, přičemž objasňovanost 
stoupla o 17,20 % na celkových 70 %).  

U vloupání do rodinných domů a bytů jsou předmětem zájmu pachatelů 
zejména 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. Vniknutí do nedostatečně zabezpečených objektů 
obchodů a restaurací je poměrně snadné. U takových objektů není zapotřebí 
sofistikovaných metod. Pachatelé používají k překonání překážky 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. 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 výplní dveří a oken. Pachatelé jsou opět zejména recidivisté či osoby 
závislé na omamných a psychotropních látkách. V mnoha případech pocházejí 
z okolí místa činu nebo tato místa dobře znají z minulosti.  

2.1.1.3. Ostatní majetková trestná činnost 

V roce 2019 bylo spácháno celkem 925 ostatních majetkových trestných činů 
(nárůst o 46 skutků, což je meziroční nárůst o 5,23 %), z nichž 157 bylo 
objasněno (pokles o 8 skutků, to je pokles o 4,85 %). Objasněnost v této oblasti 
činí 16,97 % (zde je meziroční pokles objasňovanosti o 1,80 %). Nejvýznamnější 
ukazatele nápadu této oblasti byly uvedeny v přehledu kapitoly o majetkové 
trestné činnosti. Největší pokles nápadu ve zmíněné kategorii byl zaznamenán 
u trestného činu poškozování cizí věci, a to o 28 skutků, což představuje snížení 
o 4,78 % oproti roku 2018.  

Naopak nárůst registrujeme u trestného činu podvod, a to o 61 případů, což 
činí meziročně nárůst o 43,26 %.  
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2.1.2. Násilná kriminalita 

Celkem zjištěno    664 (-32; -4,60 %) 
Z toho objasněno    444 (-20; -4,31 %) 
Objasněnost      66,87 % (+0,20 %) 
Podíl na celkové kriminalitě        6,66 % 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu násilné kriminality: 

Vraždy          8 (+4; +100,00 %) 
Loupeže  116 (+11; +10,48 %) 
Úmyslné ublížení na zdraví 273 (-23; -7,77 %) 
Nebezpečné vyhrožování   73 (-9; -10,98 %) 
Vydírání   51 (-3; -5,56 %) 
Násilí proti úřední osobě – policistovi     8 (-4; -33,33 %) 
Neoprávněný zásah do práva domu, bytu     6 (0;  0,00 %) 
Týrání osoby žijící ve společném obydlí   15 (-4; -21,05 %) 
Nebezpečné pronásledování                     7 (-8; -53,33 %) 

 
U této problematiky došlo v roce 2019, v porovnání s rokem 2018, k poklesu 

o 32 skutků, tedy o 4,60 %. Rok 2019 tedy v oblasti nápadu násilné trestné 
činnosti potvrdil ještě lepší bezpečnostní situaci než v roce předešlém. Na 
celkovém nápadu násilné trestné činnosti se podílely v 66 případech osoby 
nezletilé, ve 44 případech osoby mladistvé a pouze ve 24 případech cizinci. 
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V roce 2019 bylo na teritoriu města Ostravy spácháno 8 případů vražd. Ve 

třech případech se jednalo o případy ve stádiu pokusu. Ve dvou případech byly 
motivem vraždy nezvládnuté osobní vztahy a v jednom případě se jednalo  
o vraždu s loupežným motivem, kdy pachatel byl po dvou dnech usilovné práce 
policistů zadržen. Všechny skutky byly objasněny, i když graf jednu nezachycuje, 
neboť její šetření nebylo v té době ukončeno.  

 Jednalo se o výjimečně tragický a mediálně známý případ  
z 10. prosince 2019, který se odehrál ve Fakultní nemocnici Ostrava. Pachatel 
ozbrojen krátkou střelnou zbraní spáchal sedminásobnou vraždu a následně, pod 
tlakem pronásledujících policistů, obrátil uvedenou střelnou zbraň proti sobě  
a jedním výstřelem vedeným do oblasti hlavy si způsobil závažné, život ohrožující 
střelné poranění, v důsledku kterého zemřel. 

Na šetření těchto případů, byť nespadají do věcné příslušnosti městského 
ředitelství, se vždy významně podíleli policisté 9. oddělení obecné kriminality, 
které se problematikou násilné trestné činnosti zabývá přednostně.  

Vývoj v letech 2008 - 2019 znázorňuje graf. 
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U trestného činu ublížení na zdraví došlo v roce 2019 opět k poklesu 
registrovaných trestných činů, poklesl však také počet objasněných skutků. Míra 
objasnění v roce 2019 tak byla 56,41 %, tedy o 6,43 % nižší než v předchozím 
roce. 

V roce 2019 bylo na území městského ředitelství oznámeno 18 skutků, které 
byly kvalifikovány a vyšetřovány jako ublížení na zdraví s úmyslem způsobit 
těžkou újmu. Pouze v jedné věci nebyl pachatel doposud ustanoven.  

Z hlediska způsobu spáchání (TČ těžké ublížení na zdraví) byl pachatelem 
proti poškozenému veden útok: 

v 9 případech - rukou (bez jakékoliv zbraně), 
v 7 případech  - nožem, 
v 1 případě    - pivní sklenicí, 
v 1 případě   - kop nohou. 

Ze všech 18 skutků těžkého ublížení na zdraví byly pouze ve čtyřech 
případech pachatelkami ženy.  

Ve vztahu k místu ke spáchání skutku došlo: 

v 7 případech - venkovní prostor (ulice), 
v 6 případech  - v bytě, 
v 3 případech   - v baru, 
v 1 případě   - v jídelně, 
v 1 případě   - v tramvaji. 

V roce 2019 byly spáchány 2 případy ublížení na zdraví s následkem 
smrti, které byly předány na 1. OOK KŘP MSK - jeden případ se nepodařilo 
doposud objasnit. 

Na úseku loupežných přepadení došlo k meziročnímu nárůstu. V roce 2019 
bylo evidováno celkem 116 těchto trestných činů (oproti roku 2018, kdy bylo 
evidováno 105 loupeží – meziroční nárůst o 11 skutků tedy o 10,48 %), ze kterých 
se jich 97 podařilo objasnit. Objasněnost tak činila 83,62 % (tj. nárůst 
objasňovanosti o 10,29 %). Tento výsledek je v celé ČR výjimečným.  
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V drtivě většině případů loupeží se, stejně jako v předchozích letech, jednalo 
o jednotlivé skutky spáchané na veřejném prostranství, tedy o tzv. pouliční 
loupeže.  

Z pohledu místní příslušnosti bylo nejvíce loupeží, celkem 19, spácháno na 
území služebního obvodu OOP Mariánské Hory (5. OOK). I tak se v tomto 
služebním obvodě podařilo nápad oproti předchozímu roku 2018 (36 skutků) 
výrazně snížit. Nejméně loupeží, celkem 8, bylo spácháno ve služebním obvodě 
OOP Hrabůvka (3. OOK). Na zbývajících organizačních článcích městského 
ředitelství napadlo v průběhu roku 2019 mezi 11 až 17 skutky.  

Co se týče počtu pachatelů loupeží a jejich věkové skladby, spáchalo v roce 
2019 na území městského ředitelství trestný čin loupeže celkem 146 osob, 
z čehož bylo 54 osob nezletilých a 17 osob mladistvých.    

V roce 2019 bylo na území městského ředitelství z celkového počtu 116  
spácháno 6 loupeží v objektech, z toho se jednalo o jeden případ loupežného 
přepadení na pobočce České pošty s.p., jeden případ loupeže v kasinu a čtyři 
případy loupežných přepadení, ke kterým došlo na prodejnách různých 
provozoven. Ve všech případech loupeží v objektech byl konkrétní pachatel 
zjištěn a ve 4 z nich bylo již i zahájeno trestní stíhání.   

Nutno podotknout, že v roce 2019 bylo na různých součástech městského 
ředitelství podáno také 37 oznámení, která se prvotně jevila jako zločin loupeže 
a po následně provedeném šetření bylo zjištěno, že ve 24 případech 
k prověřované události vůbec nedošlo a ve 13 případech byla událost 
překvalifikována na jiný trestný čin (převážně krádež) nebo přestupek. Tyto 
události nejsou zahrnuty do celkového nápadu zločinu loupeží. Jedná se o další 
skutky, o kterých je v této zprávě nutno informovat, neboť i těmto případům se 
policisté oddělení obecné kriminality městského ředitelství věnují ve většině 
případů se stejným nasazením jako u skutečných loupeží.  

Odhalování pachatelů pouličních případů se v tomto roce dařilo. Při 
objasňování pomáhají velkou měrou kamerové systémy, které jsou v Ostravě 
instalovány, a rovněž velmi dobrá místní znalost zde sloužících policistů 
zabývajících se touto problematikou. Předmětem zájmu pachatelů jsou věci 
rychle a snadno zpeněžitelné, jako mobilní telefony, šperky, stravenky a jiné. 
Nejvíce se pachatelé soustřeďují na celé kabelky, ze kterých si poté vyberou jen 
hodnotné věci a kabelku vyhodí. 

V roce 2019 bylo spácháno na území městského ředitelství 51 případů 
kvalifikovaných jako trestný čin vydírání. Je to o 3 skutky méně než v roce 2018 
a o 5 skutků méně oproti roku 2017.  

Co se týče procentuálního vyjádření objasnění této trestné činnosti, bylo 
v roce v 2019 objasněno 35 skutků, což představuje 68,63 %. To je nárůst 
o  3,82 %. 

Pokud jde o formy spáchání trestného činu vydírání, pak ve 2 případech šlo 
o vydírání podnikatel vs. podnikatel (oba případy objasněny), v 11 případech 
o vydírání podnikatelů a podnikatelských subjektů pachateli s cílem přinutit 
poškozené k vydání financí pod výhružkou tzv. zaheslování PC systémů či 
serverů různých společností, v některých případech způsobením požárů. V této 
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kategorii se podařilo v roce 2019 objasnit pouze dva případy. Jde 
o sofistikovanou trestnou činnost prováděnou prostřednictvím výpočetní techniky 
a internetové komunikace, nezřídka ze zahraničí. Většina těchto případů je 
předávána k prověřování na oddělení analytiky a  informační kriminality  
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. V 5 případech bylo 
vydírání provedeno šikanou, z nich 3 skutky byly spáchány na základní škole 
(vše objasněno), 1 skutek ve věznici (objasněno) a 1 skutek v nákupním 
středisku (doposud neobjasněno). V 5 případech pak mělo vydírání sexuální 
podtext. Tři případy byly doposud objasněny. Dva z těchto objasněných případů 
byly spáchány prostřednictvím internetu.  

V roce 2019 bylo na teritoriu městského ředitelství šetřeno celkem 5 případů 
kvalifikovaných jako trestný čin „šíření poplašné zprávy“ dle ustanovení § 357 
trestního zákoníku. Z tohoto počtu byly do současné doby 2 případy objasněny. 
V dalších 2 případech jsou zjištěny konkrétní osoby podezřelé ze spáchání těchto 
skutků, ale doposud nebylo zahájeno trestní stíhání. Jeden z těchto případů byl 
postoupen na územní odbor Vyškov, ve druhém případě je na podezřelou osobu 
v současné době zpracováván znalecký posudek z oboru psychiatrie. V jednom 
případě byl skutek odložen s tím, že v daném věci nejde o trestný čin. Jednalo 
se o nález podezřelého předmětu, přičemž nástražný výbušný systém se 
nepotvrdil.  

Za rok 2019 bylo na městském ředitelství evidováno 183 událostí požárů a 
výbuchů (t. j. nárůst o 30 skutků oproti roku 2018). Šlo o: 

- 64 trestných činů podle trestního zákoníku, 
- 6 případů, kde nebylo zjištěno cizí zavinění – odloženo dle § 159a odst. 1 

trestního řádu, 
- 71 přestupků kvalifikovaných dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, 
- 42 událostí požáru na místě vyřešeno HZS nebo uloženo ad acta. 

Z 64 trestných činů bylo 37 případů odloženo ve smyslu ust. § 159a/5) 
trestního řádu, u 11 doposud probíhá prověřování a 16 skutků bylo objasněno. 
V roce 2019 bylo tedy objasněno 25 % případů. 

Na vzniku požáru se nejčastěji podílejí osoby bez trvalého bydliště 
(bezdomovci), osoby opakující trestnou činnost (recidivisté) a děti. Jednalo se 
převážně o požáry plastových kontejnerů (62 událostí – pokles o 2 události oproti 
roku 2018), zahoření ve sklepních kójích a automobilů. 

Jedním z hlavních faktorů je zvědavost, která pravděpodobně není 
podporována úmyslným jednáním. Dalším faktorem je buď zakázaná, či 
neopatrná manipulace se zdrojem otevřeného ohně, nezřídka v kombinaci 
s užíváním alkoholu. Dalším faktorem jsou pak 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 2019 se však vyskytovaly i případy 
požárů, kde byl zřejmý úmysl způsobit jiné osobě, ať fyzické či právnické, větší 
škody na majetku. Šetřeny byly rovněž 3 požáry související s nelegální výrobou 
pervitinu v bytech, tzv. varen.  
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2.1.3. Mravnostní kriminalita 

Celkem zjištěno 87 (-11; -11,22 %) 
Z toho objasněno      54 (-20; -27,03 %) 
Objasněnost      62,07 % (-13,44 %) 
Podíl na celkové kriminalitě   0,87 %. 
 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Znásilnění 21 (+5; +31,25 %) 
Pohlavní zneužívání ostatní 29 (+7; +31,82 %) 
Pohlavní zneužívání v závislosti     1 (-2; -66,67 %) 

 

Ve vývoji mravnostní kriminality došlo v roce 2019 oproti roku 2018 k poklesu 
zjištěných skutků, a to o 11 případů, což znamená meziroční pokles o 11,22 %.  
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Došlo však také k poklesu objasněných mravnostních trestných činů 
o 20 skutků, což představuje pokles o 27,03 %. Pokles nápadu je zapříčiněn 
především eliminací trestného činu s právní kvalifikací „sexuální nátlak“.  

Ačkoliv mravnostní kriminalita celkově klesla, u trestného činu znásilnění 
vzrostl počet registrovaných trestných činů oproti roku 2018 o 5 skutků, tedy 
o 31,25 %. Počet objasněných trestných činů o 1 vzrostl (v roce 2018 bylo 
objasněno 13). Objasňovanost klesla meziročně o 14,58 % na 66,67 %. Je nutno  
podotknout, že velké procento všech oznámených skutků znásilnění či 
pohlavního zneužití je vymyšleno nebo po prověření nezakládají skutkovou 
podstatu uvedených trestných činů mravnostního charakteru. V roce 2019 nebyly 
zaznamenány případy se znaky sériové trestné činnosti.  

U pohlavního zneužívání došlo k nárůstu nápadu  o 5 případů na celkových 
30 a z toho jich bylo objasněno 18, což je 60,00 %. (v roce 2018 bylo registrováno 
25 případů a objasněno jich bylo také 18). Co se týče vztahu pachatel - oběť, 
není zaznamenána žádná série ani recidiva. Pachatelé těchto skutků mají 
v drtivé většině nějaký osobní vztah k poškozenému, jako rodinní příslušníci či 
známí.  
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Za období roku 2019 nebyl na městském ředitelství prověřován žádný případ 
kuplířství. Nebyla registrovaná ani oznámení na pouliční prostituci. 

K problematice mravnostní trestné činnosti nutno říci, že v mnoha případech 
není právní kvalifikace jednoznačná. Téměř vždy je nutno nechat vypracovat 
znalecké posudky, provést výslechy zvlášť zranitelných obětí, zajistit věcné  
i biochemické důkazy či provést detailní ohledání místa činů, dokovat  
a vyhodnotit stovky až tisíce fotografií a videozáznamů, nasadit operativní úkony 
a tyto následně vyhodnotit v co nejkratší možné době. Vyšší délka prověřování  
a vyšetřování se tak statisticky neprojeví v krátké době po nápadu.  

Značným problémem mravnostní internetové kriminality je navazování 
vztahů dospělé osoby s nezletilci. Dospělé osoby se vydávají za vrstevníka 
nezletilce s cílem získání fotografie nebo videa majícího charakter dětské 
pornografie. Tato komunikace probíhá vesměs přes volně dostupné komunikační 
kanály a sociální sítě, u kterých je ztížené dohledat koncové uživatele, tj. 
pachatele protiprávního jednání. Časově náročné je vyžádání úkonů dle trestního 
řádu i komunikace s provozovateli sociálních sítí cestou mezinárodní spolupráce. 
Jedná se o vysoce latentní trestnou činnost.  

2.1.4. Ostatní kriminalita 

Celkem zjištěno      1.300 (+165; +14,54 %) 
Z toho objasněno          907 (+13; +1,45 %) 
Objasněnost           69,77 % (-9,00 %) 
Podíl na celkové kriminalitě:            13,04 % 

 
Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Výtržnictví      41 (-32; -43,84 %) 
Sprejerství  454 (+237; +109,22 %) 
Ohrožování mravní výchovy ml.  131 (-2; -1,50 %) 
Nedov. výr. a drž. psych. látek a jedů   142 (+19; +15,45 %) 
Šíření toxikomanie          1 (+1; +100,00 %) 
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vyk. 419 (-46; -9,89 %) 
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V oblasti ostatní kriminality došlo k meziročnímu nárůstu nápadu kriminality 
o 14,54 %, tedy o 165 případů. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu u sprejerství 
(o 237 skutků, tedy o 109,22 %) a u nedovolené výroby a držení 
psychotropních a omamných látek a jedů (o 19 skutků, tedy o 15,45 %).   
U maření výkonu úředního rozhodnutí došlo k poklesu o 46 skutků, tedy 
o 9,89 % a dále došlo k poklesu registrovaných trestných činů překupnictví a 
přechovávačství – podílnictví o 26 skutků, tedy o 89,66 %. U výtržnictví 
evidujeme pokles o 32 skutků. To je meziročně pokles o 43,84 % 

Trestná činnost na úseku nealkoholové toxikomanie patří statisticky mezi 
„ostatní kriminalitu“, kde s 11,46 % tvoří po „sprejerství“ a „maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání“ třetí největší skupinu trestných činů. 
Z  celkového počtu skutků celkové kriminality spáchaných v roce 2019 na území 
města Ostravy tvoří tzv. drogová kriminalita na první pohled zanedbatelný podíl 
1,5 % a podobně malý podíl zabírá také z obecné kriminality – „pouze“ 1,9 % 
(přesto se oba ukazatele oproti roku 2018 zvýšily). 



Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

na území města Ostravy za rok 2019 

26 

Za období roku 2019 bylo na území města Ostravy spácháno 149 tzv. 
drogových trestných činů (+ 24 skutků), z toho bylo 105 skutků objasněno 
(+ 6 skutků), což činí 70,47 % (- 8,73 %).  

Výše uvedeného jednání se dopustilo 129 pachatelů, (-12 stíhaných osob), 
z tohoto počtu je 57 recidivistů, tj. 44,19 % (-17 recidivistů), 20 mladistvých a 
nezletilých = 15,5 % (+ 8 pachatelů) a 19 žen = 14,7 % (+7 stíhaných žen).  

Největší počet skutků v roce 2019 byl kvalifikován jako „nedovolená výroba 
a jiné nakládání s OPL a s jedy“, nejčastěji šlo o psychotropní látku 
metamfetamin (pervitin) a marihuanu. V průběhu roku 2019 bylo policisty na 
území města Ostravy odhaleno 20 tzv. varen metamfetaminu (-1 varna), z toho 
polovina po „operativním rozpracování“, 35 pěstíren konopí (+25 pěstíren),  
když tento úspěch je výsledkem policejní akce NEMESIS protidrogového 
11. OOK. Dále se podařilo zajistit 1, 6 l drogy zvané FÉNIXOVY SLZY, cca 145 g 
metamfetaminu, 4.100 ks tablet léků na výrobu metamfetaminu, 20,5 kg 
marihuany, 11 l matečného roztoku na výrobu metamfetaminu, 16 g kokainu 
a 42 ks tablet Extáze.  

2.2 Hospodářská kriminalita 

Celkem zjištěno     987 (+39; +4,11 %) 
Z toho objasněno     376 (+21; +5,92 %) 
Objasněnost       38,10 % (+0,65 %) 
Podíl na celkové kriminalitě:          9,90 % 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu:  

Podvod 117 (+16; +15,84 %) 
Neoprávněné držení platebního prostředku 525 (+94; +21,81 %) 
Úvěrový podvod   89 (-1; -1,11 %) 
 

V roce 2019 bylo na území města Ostravy zjištěno 987 hospodářských 
trestných činů (dále jen „HTČ“), což oproti roku 2018 představuje nárůst 
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o 39 trestných činů. Z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 376 (+21), 
objasňovanost vzrostla o 0,65 % na celkovou 38,10 %. 

Oproti roku 2018 nedošlo v roce 2019 na úseku hospodářské kriminality 
k výrazné změně skladby nápadu.  

Majetková i hospodářská trestná činnost je stále více specifická rozsáhlostí 
a vysokým počtem útoků pachatele a mezinárodním prvkem - tudíž je 
automaticky náročnější i na délku a způsob prověřování. Za zmínku stojí i stálý 
trend trestné činnosti páchané zneužitím a napadením účtů sociálních sítí, což 
souvisí s intenzivním virtuálním životem současné populace. Své místo 
v problematice HTČ stále více zabírá i legalizace výnosů z trestné činnosti, ať už 
úmyslná či nedbalostní.  

 
Složitost prověřování a vyšetřování trestné činnosti stále více negativně 

ovlivňuje mezinárodní prvek – účast cizích státních příslušníků, zakrytá identita 
původních pachatelů, neznalost a laický přístup poškozených či „bílých koňů“.  

 
Dalším trendem je páchání tr. činu provozování nepoctivých her a sázek 

prostřednictvím sociálních sítí, přičemž se jedná o tzv. „dipování“, tedy nelegální 
hazardní hru. Pachatelkami této trestné činnosti jsou ženy na mateřských 
dovolených či bez stálého příjmu, které na svých facebookových profilech, 
v rámci uzavřených skupin, vyhlašují jakousi online tombolu, ve které účastníci 
soutěží o reálné předměty nebo dokonce o peníze. Podmínkou této účasti je 
nakoupení losů, většinou v řádech stokorun, které jsou následně losovány. Vše 
probíhá bez kontroly férovosti a náhody při výběru vítěze. Pořadatelky těchto 
„tombol“ si měsíčně můžou vydělat tisíce až desetitisíce korun. 

V roce 2019 byla evidována pouze 1 trestní věc z oblasti korupční trestné 
činnosti. Byla oznámena v souvislosti s veřejnými zakázkami a úřední osobou. 
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Jak již bylo konstatováno shora, má IT kriminalita vzrůstající trend. 
Specifickou je rozsáhlá trestná činnost pachatelů zastírajících svou identitu 
prostřednictvím internetu a využívajících stále přetrvávající naivitu a neopatrnost 
poškozených. Jde o falešné nabídky zboží za výhodnou cenu, uzavírání úvěrů 
na základě fiktivních dokladů, „nabourávání“ a přebírání sociálních účtů a 
následné lákání finančních prostředků. V současné době se geometrickou řadou 
rozmáhá napadání počítačových systémů a serverů poškozených (jedná se 
většinou o velké společnosti) uměle vytvořenými viry, které zablokují celý 
počítačový systém a pachatel za odblokování požaduje bitcoinové výkupné  (tzv. 
RANSOMWARE). To je v současné době celorepublikový problém, protože je 
téměř nemožné zjistit pachatele této tr. činnosti.   

Oproti loňskému roku není zaznamenána zásadní změna v oblasti daňové 
kriminality. Jedná se vesměs o krácení daně na poli daně z příjmu právnických 
a fyzických osob nepřiznáním příjmů či zavedením fiktivních faktur.     

 
Dalším velmi důležitým ukazatelem úspěšnosti práce policistů oddělení 

hospodářské kriminality je zajišťování výnosů. Jde o zajištění majetku 
pachatelů v podstatě kterékoli trestné činnosti, v důsledku níž byla způsobena 
škoda. V opodstatněných případech je takový majetek vyhledán a zajištěn, aby 
z něj mohly být, na základě soudního rozhodnutí, uspokojeny zákonné nároky 
poškozených v trestním řízení 
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      Ve srovnání s rokem 2018 je zřejmé, že v této oblasti byl rok 2019 
úspěšnějším. V roce 2018 se podařilo zajistit 11,83 % hodnot z celkově 
způsobené škody, v roce 2019 došlo k nárůstu na 16,74 %. 

2.2. Zbývající kriminalita 

Celkem zjištěno    987 (+59; +6,36 %) 
Z toho objasněno    746 (-31; -3,99 %) 
Objasněnost      75,58 % (-8,15 %) 
Podíl na celkové kriminalitě:         9,90 % 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu: 

Dopravní nehody silniční nedbal. 240 (-32; -11,76 %) 
Ohrožení pod vlivem návyk. látky, opilství 237 (-16; -6,32 %) 
Zanedbání povinné výživy 411 (+115; +38,85 %) 

U této kriminality došlo k celkovému nárůstu o 59 případů (+6,36 %). 
Největší nárůst je zaznamenán u zanedbání povinné výživy o 115 skutků 
(+38,85 %). U dalších významných sledovaných trestných činů evidujeme pokles 
registrovaných skutků, a to u ohrožení pod vlivem návykové látky, 
opilství o 16 případů (-6,32 %). U dopravních nehod nedbalostních je to 
pokles o 32 skutků (-11,76 %). 
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3. Bezpečnostní situace v lokalitě ulice Stodolní 

V roce 2019 bylo v rámci území služebního obvodu Ostrava-střed zjištěno a 
prověřováno celkem 1.788 trestných činů (+108 trestných činů).  Ke specifikům 
tohoto služebního obvodu patří zejména lokalita ulice Stodolní.  

K dalším specifikům patří rovněž vysoký počet kamerových systémů 
soukromých subjektů i Městské policie Ostrava. Na území služebního obvodu 
Ostrava-střed je umístěno 40 otočných a 70 stacionárních kamer Městské policie 
Ostrava a dalších několik stovek kamer soukromých subjektů. Jen v roce 2019 
bylo odesláno téměř 900 žádostí o kamerové záznamy. Ty jsou následně 
vyhodnocovány.   

V rámci lokality ul. Stodolní a v jejím okolí (přilehlých ulic Porážková, 
Poděbradova, Pobialova, Masná, Musorgského, Šubertova, Škroupova, 
Nádražní a Janáčkova)  bylo v uvedeném období zjištěno 523 trestných činů 
(z nich 484 majetkových a 28 násilných) a cca 120 přestupků (nejsou započítány 
přestupky v rámci BESIP). Na samotné ulici Stodolní a části ul. Nádražní bylo 
v roce 2019 evidováno 343 trestných činů a 70 přestupků. Pro lepší představu 
např. s barem Modrá nudle a Desperado (bary jsou propojené) souvisí 
136 trestných činů, s barem Dublin 54 trestných činů. Vesměs se jedná o krádeže 
na osobách.  

Dobu páchání trestné činnosti na samotné ulici Stodolní lze dovodit 
z přiložené tabulky. Nejvíce trestných činů je pácháno v době mezi 00.00 hod. až 
03.00 hod., což souvisí s množstvím požitého alkoholu pachatelů i poškozených 
a nepřímo také s otvírací dobou barů a restaurací.   
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Z následné tabulky pak lze zjistit, že nejvíce protiprávního jednání připadá na 
sobotu (včetně noci z pátku na sobotu).  

 
Všechny trestné činy a přestupky, až na výjimky, jsou páchány především 

v souvislosti s provozem barů a restaurací ve zmíněné lokalitě, čili na zvýšené 
užívání alkoholických nápojů a míru ovlivnění návštěvníků této ulice.  

Jedním z palčivých problémů lokality ul. Stodolní je chování některých 
cizinců. V nejkritičtějších dnech se jich v lokalitě pohybuje dle kvalifikovaného 
odhadu i několik stovek. Výjimkami nejsou ani takoví, kteří si zde jezdí užít 
adrenalin a záměrně vyvolávají konflikty z důvodu pocitu beztrestnosti  
a obtížnosti je pak zpětně dohledat, jelikož po návštěvě Ostravy ihned opouští 
Českou republiku. V reakci na uváděné problémy byly naplánovány 
v nejexponovanější dny (především v době festivalů) kombinované hlídky, 
ve kterých se bude pokračovat i v roce 2020.     

Na dohledu nad veřejným pořádkem Policie ČR úzce spolupracuje 
s Městskou policií Ostrava. Lokalitu Stodolní posilují rovněž policisté oddělení 
hlídkové služby a v rámci možností i speciální pořádkové jednotky. 

Na ul. Stodolní nejsou páchána pouze protiprávní jednání majetkového 
charakteru. Zejména v noční době jsou policisté enormně vytíženi narušováním 
veřejného pořádku pokřikováním, strkanicemi, vzájemnými urážkami a 
vzájemným fyzickým napadáním. Tyto situace řeší hlídky policie jako prioritní 
úkol - obnovení veřejného pořádku. Současná generace návštěvníků vyhledává 
konflikty, přičemž to vůbec nevnímají jako protiprávní jednání. Přítomnost 
policistů i strážníků u opilých občanů často vyvolává opačnou reakci a místo 
očekávaného zklidnění situace nastává opak.    

Chování návštěvníků v lokalitě ul. Stodolní je jen odrazem dnešní doby. 
Přestože je jedním z hlavních úkolů Policie ČR působit preventivně, zde řeší 
zejména následky. Je třeba průběžně vyhodnocovat i příčiny a možnosti, jak 
situaci na ul. Stodolní zklidnit. Jednou z cest by mohlo být zkrácení provozní doby 
barů a restaurací.      
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4. Struktura pachatelů trestné činnosti 

4.1. Pachatelé  

Celkem 4.000 (+26; +0,65 %) 
Recidivisté - počet 2.124 (+110; +5,46 %) 
Podíl recidivistů      53,10 % (+2,42 %) 

Děti     
Nezletilí do 14 let     172 (+70; +68,63 %) 
Mladiství 15–17 let   172 (+10; +6,17 %) 

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, nejsou vedeny jako uchazeči 
o zaměstnání, popř. pouze pobírají dávky v hmotné nouzi.  

4.1.1. Recidivisté 

Podíl recidivy na celkové kriminalitě za rok 2019 činí 53,10 %, kdy oproti roku 
2018 (50,68 %) jde o nárůst o 2,42 %, což je nárůst o 110 recidivistů. 

Recidivisté se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 1.881 případů (+976 případů oproti 
roku 2018); zejména prostých krádeží (1.414 případů, z toho 
775 krádeží v jiných objektech) a krádeží vloupáním (360 případů), 

• násilných trestných činů – 259 případů (-2 případy oproti roku 
2018); zejména úmyslné ublížení na zdraví (86 případů) a loupež 
(52 případů), 
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• v oblasti ostatní kriminality spáchali 580 skutků (+37 případů oproti 
roku 2018), z toho podstatných 282 trestných činů maření výkonu 
úředního rozhodnutí, 

• v oblasti zbývající kriminality spáchali 338 skutků (+52 případů 
oproti roku 2018), z toho podstatných 210 trestných činů zanedbání 
povinné výživy. 

Podíl recidivistů na páchané trestné činnosti je dlouhodobě velmi vysoký. 
Městské ředitelství proto provádí pravidelné specializované pátrací akce právě 
se zaměřením na recidivisty, kteří nenastupují do výkonu trestu. 

4.1.2   Děti (nezletilí a mladiství) 
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V roce 2019 bylo zjištěno 344 pachatelů této skupiny, což znamená nárůst 
o 80 dětí jako pachatelů, tedy meziroční nárůst o 30,3 %. V roce 2018 páchalo 
trestnou činnost 102 nezletilých a 162 mladistvých pachatelů, v roce 2019 jich 
bylo v kategorii nezletilých 172, stejně jako v kategorii mladistvých – rovněž 172. 
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. 

Pokud se týká vývoje a současných trendů kriminality páchané mládeží na 
teritoriu města Ostravy, byl zaznamenán nárůst skutků, u kterých byli zjištěni 
pachatelé z řad nezletilých osob, nárůst evidujeme i u pachatelů mezi 
mladistvými. 

Problematiku trestné činnosti mládeže řeší policisté městského ředitelství 
s dalšími institucemi státní správy, neziskovými organizacemi i dalšími složkami 
Policie ČR. Spolupráce s OSPOD jednotlivých úřadů městských obvodů je na 
velmi dobré úrovni.  

4.1.1.1. Nezletilí do 15 let 

V roce 2019 byla prokázána trestná činnost 172 pachatelům mladším 15 let. 
Podíl nezletilých na celkovém počtu pachatelů trestné činnosti v roce 2019 činil 
4,30 %. Počet nezletilých pachatelů meziročně narostl o 68,63 %.   

Nezletilí se dopouštějí zejména: 

• majetkových trestných činů – 47 případů (v roce 2018 45 případů), 
z toho 36 případů prostých krádeží a 4 případy krádeží vloupáním, 
5 případů poškozování cizí věci, 1 podvod a 1 případ zatajení věci, 

• násilných trestných činů – 49 případů (v roce 2018 28 případů), 
z toho 33 případů loupeží, 5 případů úmyslného ublížení na zdraví 
7 případů vydírání, 3 případy nebezpečného vyhrožování a 
1 porušování domovní svobody. 

4.1.1.2. Mladiství od 15-17 let 

V roce 2019 byla prokázána trestná činnost 172 mladistvým pachatelům, což 
činí 4,30 % z celkového počtu zjištěných pachatelů (v roce 2018 bylo zjištěno 
162 mladistvých pachatelů, tj. 4,08 %) se zvýšil počet mladistvých pachatelů na 
trestné činnosti meziročně o 6,17 %.  

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

• majetkové trestné činy – 68 případů (v roce 2018 55 případů), 
27 skutků vloupání a 29 skutků krádeží prostých, v 7 případech se 
jednalo o poškozování cizí věci, ve 4 případech se jednalo o podvod 
a v 1 případě se jednalo o zatajení věci, 

• násilné trestné činy – 42 případů (v roce 2018 60 případů), z toho 
12 skutků loupeží a 13 skutků úmyslného ublížení na 
zdraví, 5 případů nebezpečného vyhrožování, 9 případů vydírání, 
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2 porušování domovní svobody a 1 týrání osoby žijící ve společném 
obydlí,   

• a poměrně vyšším zastoupením jiných kategorií trestné činnosti, např. 
ostatní kriminální činy - 51 případů sprejerství, 19 případů maření 
výkonu úředního rozhodnutí, 4 zbývající kriminální činy – z toho 
1 šíření poplašné zprávy; v oblasti mravnostní kriminality bylo 
stíháno 16 mladistvých, z toho 10 za pohlavní zneužívání.  

5. Oběti trestných činů 

V roce 2019 bylo evidováno celkem 2.318 obětí sledovaných trestných činů. 
V porovnání s obdobím předchozím evidujeme pokles o 97 obětí (-4,02 %). 
Největší počet z nich, 1.381 (tj. 59,60 %), byl postižen majetkovou trestnou 
činností, trestnou činností násilného charakteru pak 647 obětí (27,9 %).  

Oběťmi se stávali jak muži (50 %), tak ženy. Věkové rozložení znázorňuje 
následující graf. 

 

Pachatelé trestné činnost zejména násilného charakteru nezřídka používají 
proti obětem zbraň. Trestní zákoník rozumí zbraní cokoli, čím je možno učinit 
útok proti tělu důraznějším. Může se tak jednat nejen o zbraně střelné, sečné 
bodné, úderné, elektrický paralyzér, plyn nebo tekutinu, ale také např. o dopravní 
prostředek, kuchyňský nůž, sekeru, kámen, láhev apod. Zbraně bývají naštěstí 
často použity pouze k zastrašování, jako prostředek důraznější hrozby. Bohužel 
však dochází i k jejich použití. Tyto případy pak končí zraněním, dokonce i smrtí 
oběti. Zde je zapotřebí apelovat na všechny občany, aby, pokud se do obdobné 
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situace dostanou, chránili zejména svůj život a zdraví, nikoli majetkové hodnoty. 
Následky trestné činnosti na obětech názorně ukazuje následující graf: 

6. Přestupky 

Celkem zjištěno  35.143 (+546) 
Meziroční nárůst         +1,58 %. 

Nejvýznamnější ukazatele nápadu přestupků: 

Přestupky 

• v dopravě          27.129 (+280; +1,04 %) 

• proti veřejnému pořádku      458 (+19; +4,33 %) 

• proti občanskému soužití 2.435 (+22; +0,91 %) 

• proti majetku                   4.424 (+224; +5,33 %) 

V roce 2019 došlo k  meziročnímu nárůstu zjištěných přestupků o 1,58 %.  
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V průběhu roku 2019 došlo na území městského ředitelství ke zvýšení počtu 
přestupků proti veřejnému pořádku o 19 (což je meziročně +4,33 %), přestupků 
proti občanskému soužití o 22 přestupků (+0,91 %), na úseku dopravy 
o 280 přestupků (+1,04 %) a přestupků proti majetku o 224 přestupků 
(+5,33 %).  

Do uvedených statistických dat 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.  

7. Pátrání po osobách a věcech 

7.1. Pátrání po osobách  

V roce 2019 bylo městským ředitelstvím vyhlášeno pátrání po 1.852 osobách 
(+178 pátrání). Z uvedeného počtu se jednalo např. o: 

• 194 případů pátrání po pobytu osoby,  

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

• 120 pátrání po osobách, na které byl vydán předchozí souhlas 
se zadržením,  

• 861 pátrání po uprchlých svěřencích diagnostických ústavů, 

• 203 pátrání po pohřešovaných osobách,  

• 15 případů předvedení, 

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

• 5 pátrání po totožnosti neznámých mrtvých a 

• 6 pátrání na podkladě evropského zatýkacího rozkazu.   

V roce 2019 bylo zadrženo a vypátráno celkově 1.884 osob, z nichž 457 bylo 
zadrženo a vypátráno 9. OOK, které se pátráním zabývá. Tímto oddělením bylo 
dále zpracováno a vyřízeno 2.931 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, z nichž někteří jsou v průběhu 
jednoho roku na útěku i dvacetkrát.  

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 2019 v 54 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 ČR Praha je hodnocena velmi kladně. 
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7.2. 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. Těch bylo provedeno v roce 2019 celkem 13. 
Na úseku pátrání po věcech bylo zajištěno 27 odcizených věcí, vypátráno 
146 odcizených věcí a zpracováno 146 poznatků, které vedly k zajištění dalších 
odcizených věcí. Pracovníky pátrání po věcech bylo prověřeno celkem 
10.810 věcí (v bazarech a zastavárnách).  

8. Sebevražedná jednání (suicidium)  

Na úseku násilné trestné činnosti jsou Policií ČR prověřována také úmrtí 
osob, ke kterým došlo mimo zdravotnické zařízení nebo beze svědků. Jedná se 
zejména o případy úmrtí v terénu, v bytech a také dokonané sebevraždy. 

S takovými případy se, bohužel, policisté městského ředitelství setkávají 
poměrně často. V roce 2019 bylo policejními orgány městského ředitelství 
prošetřováno celkem 434 případů takovýchto úmrtí (v roce 2018 jich bylo 435), 
v rámci kterých bylo provedeno 178 zdravotních pitev a 90 soudních pitev. Ve 
3 případech byla provedena patologicko-anatomická pitva a ve 
163 případech nebyla pitva indikována lékařem nebo nebyla provedena, neboť 
lékař určil příčinu smrti na místě. 

V roce 2019 došlo ve 22 případech k úmrtí bezdomovců, ve 3 případech 
k úmrtí nezletilých dětí.  

V loňském roce evidujeme oproti roku 2018 nižší počet případů dokonaných 
sebevražd, jak znázorňuje níže uvedený graf. Z něho vyplývá, že v roce 2019 
došlo na území městského ředitelství k celkem 51 dokonaným sebevraždám, 
z nichž 42 spáchali muži a 9 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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Nejčetnějším způsobem spáchání sebevraždy bylo oběšení, a to 
v 17 případech. Dále ve 12 případech se jednalo o skok z výšky, v 7 případech 
o intoxikaci léky či alkoholem apod., ve 3 případech o podřezání (bodnutí), 
ve 4 o zastřelení, v 5 případech sražení vlakem a v 1 případě se jednalo 
o sebevraždu elektrickým proudem.   

Nečastějším motivem spáchání sebevraždy byly psychické problémy nebo 
duševní nemoc, a to v 19 případech. Ve 13 případech byly příčinou jednání 
zdravotní problémy. 

Dle věku poškozených ukončili svůj život v roce 2019 nejčastěji lidé ve věku 
mezi 40. až 50. rokem svého života, a to celkem ve 12 případech. Přesnější údaje 
znázorňují grafy. 
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9. Domácí násilí 

V rámci městského ředitelství funguje již více než 12 let tým policistů 
specializujících se na případy se znaky domácího násilí. Na konci roku 2019 
tvořilo tým 25 policistů kmenově zařazených do všech 10 obvodních oddělení. 
Tito policisté se střídají ve 12- a 24hodinových směnách tak, aby byla vždy 
zajištěna jejich 24hodinová dosažitelnost. 

9.1. Statistické výstupy 

V roce 2019 bylo v působnosti městského ředitelství evidováno 486 případů 
se znaky domácího násilí (+2). Z velké části se jednalo o přestupky proti 
občanskému soužití, ale také o trestné činy, jakými byly např. týrání osoby žijící 
ve společném obydlí, týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví, vydírání, 
nebezpečné vyhrožování, omezování osobní svobody, znásilnění, aj. 

Krom své účasti při incidentech se znaky domácího násilí poskytují 
specialisté na tuto problematiku rovněž poradenství – v roce 2019 tomu tak bylo 
v nejméně 124 případech (skutečný počet konzultací či poradenství je však zcela 
jistě daleko vyšší).  

V roce 2019 bylo realizováno 31 vykázání (-9 případů). Proti vykázání byly 
ze strany násilných osob podány 2 námitky (obě byly nedůvodné). Vykázáno bylo 
31 mužů a žádná žena. 

 

V roce 2019 bylo využitím institutu vykázání postiženo 79 ohrožených osob. 
Zhruba ve 2/3 případů se vykázání, bohužel, odehrála v rodinách, v nichž 
vyrůstají děti do 18 let. Konkrétně šlo o 23 případů vykázání, pouze v 8 případech 
nebyly děti přítomné. Uvedené číslo ohrožených osob (79) se tedy týká 
manželek, družek, přítelkyň, rodičů, dětí aj., včetně 3 ohrožených osob 
v seniorském věku (osoby, které dosáhly 65 let věku a starší). 
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V naprosté většině případů vykázání se jednalo o vztah druh – družka, přítel 
– přítelkyně (14 případů), manžel – manželka (11 případů), následují vztahové 
záležitosti rodiče – syn (5 případů) a otec – dcera (1 případ). 

 

Také v loňském roce byly některé osoby vykázány opakovaně, a to 
v 8 případech, kdy 3 osoby byly vykázány 3krát, 5 osob 2krát. Je však třeba 
poznamenat, že ohrožené osoby samy mnohdy přispívají k takovým 
opakovaným okolnostem např. tím, že opakovaně nepodávají návrh na 
předběžné opatření.  

Ve 4 případech vykázané osoby nerespektovaly rozhodnutí policejních 
orgánů a opakovaně i závažně porušily vykázání. Jejich počínání bylo ve 
3  případech kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a v 1 případě 
jako přečin „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ dle ust. § 337/1,2) 
trestního zákoníku. Také na této skutečnosti se podílejí samy ohrožené osoby 
tím, že opakovaně dobrovolně vpouštějí násilné osoby do obydlí nebo je dokonce 
samy kontaktují. 

Problematika domácího násilí, stejně jako jiná trestná činnost, je ovlivněna 
patologiemi ve vztahu k alkoholu, drogám, či jiným psychickým vlivům. 
U násilných osob se vyskytly ve 27 případech z 31 evidovaných. Vliv těchto 
patologií na samotné násilí mezi partnery je naprosto zřejmý. Jedná se o jeden 
z hlavních rizikových faktorů podílejících se na vzniku domácího násilí. 
V 1 případě byla násilná osoba natolik nebezpečná, že došlo k jejímu umístění 
ve vazbě. V 16 případech vyhrožovaly násilné osoby zbraněmi nebo je dokonce 
použily. Nejčastěji se jednalo o nůž (7 případů), pistole (2 případy), tomfa, 
šroubovák, popelník, talíř, hadice, šála aj. Skutečnost, že každý druhý útočník 
sáhl po zbrani, dokumentuje jejich stále se zvyšující agresivitu.   

Na základě právní úpravy ve věcech předběžného opatření dle ust.§§ 400 až 
414 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a to buď sami, nebo 
v naprosté většině za pomoci intervenčního centra Bílý kruh bezpečí, podaly 
ohrožené osoby návrh o prodloužení vykázání k místně příslušným okresním 
soudům (1 měsíc a 6 měsíců). Z celkového počtu 31 vykázání bylo v 16 
případech vykázání prodlouženo, v 15 případech k prodloužení vykázání 
nedošlo, a to z důvodu buď nepodání návrhu, nebo soud podaný návrh o vydání 
předběžného opatření zamítl 
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Z celkového počtu 31 vykázání bylo v roce 2019 kvalifikováno jako trestný 
čin 19 případů, ve zbývajících 12 případech byla věc kvalifikována jako přestupek 
proti občanskému soužití. V průběhu všech vykázání se pachatelé dopustili 
celkem 29 trestných činů. Jejich skladbu i četnost zachycuje následující graf. 

 

9.2.  Výhledy týmu domácího násilí pro rok 2020 

Tým domácího násilí městského ředitelství bude v roce 2020 i nadále 
realizovat poradenskou činnost, konzultace, psychologickou pomoc, intervenci, 
prevenci, provádět školení, účastnit se regionálních, celorepublikových i 
mezinárodních projektů, spolupracovat s pomáhajícími organizacemi 
(intervenční centrum BKB, krizová centra, charita, azylové domy, poradny aj.) a 
institucemi (OSPOD, SS, PMS, OSZ, OS), zpracovávat, šetřit a prověřovat skutky 
v přestupkovém a trestním řízení, spolupracovat se službou kriminální policie a 
vyšetřování při řešení případů domácího násilí, realizovat vykázání aj. 

Nadále bude pokračovat v úzké interdisciplinární spolupráci v rámci města 
Ostravy (intervenčním centrem BKB, OS, OSZ, PMS, SS, OSPOD, centrem pro 
rodinu, správními  org. přestupkových komisí MO, MP a OP aj.), ve spolupráci a 
koordinaci postupů s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, 
včetně jednotlivých územních odborů, např. v podobě konzultační činnosti aj., 
v koordinaci postupů s Policejním prezidiem ČR v podobě metodických školení, 
konferencí, setkání aj. 

Zvýšená pozornost bude věnována zvlášť zranitelným osobám, především 
dětem a seniorům, včetně poskytování poradenské činnosti pro osoby 
v seniorském věku, se zaměřením na jejich problémy a spolupráci s příslušnými 
organizacemi a institucemi atd. s využitím 4 poradenských místností na 
jednotlivých obvodních odděleních (OOP Ostrava-střed, OOP Poruba 1, OOP 
Hrabůvka a OOP Přívoz). 

Dále chceme pokračovat ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava, a to 
zejména v případech, kdy je zapotřebí umístit osoby závislé na zdravotní péči 
osoby, jež je vykázána ze společného obydlí. Nezbytné je také pokračovat 
v dosavadní spolupráci se sociálními pracovníky pro dospělé (včetně OSPOD) 
Magistrátu města Ostravy. 
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10. Bezpečnost silničního provozu 

Situace na ostravských silnicích a komunikacích je srovnatelná s rokem 
2018. V roce 2019 došlo k 3.168 dopravním nehodám, což znamená nárůst 
o 162 dopravních nehod oproti roku 2018. Při těchto nehodách bylo usmrceno 
12 osob, tedy o 3 více než v roce 2018, 32 osob zraněno těžce (oproti loňským 
31) a 506 lehce (oproti loňským 481). U  87 řidičů byl zjištěn alkohol (v roce 2018 
jich bylo pod vlivem alkoholu 100). 

 

Rozložení příčin dopravních nehod je patrné z následujícího grafu:  
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Na základě dopravní nehodovosti za uplynulý rok byly předběžně vytipovány 
následující rizikové lokality se zvýšenou nehodovostí:  

• křižovatka ulic Mariánskohorská x 28. října x Plzeňská, 

• křižovatka ulic Opavská x Krásnopolská, 

• křižovatka ulic Opavská x Studentská, 

• křižovatka ulic Opavská x Martinovská, 

• křižovatka ulic Výškovická x Pavlovova, 

• úsek silnice I/11 ul. 17. listopadu od ul. nábřeží SPB k ul. Opavská, 

• úsek silnice I/11 ul. Rudná od ul. Vratimovské po rampy ul. Těšínské,  

• úsek silnice II/647 ul. 28. října od ul. Železárenská po ul. 1. máje. 

V roce 2019 proběhlo v rámci Statutárního města Ostrava mnoho stavebních 
činností na pozemních komunikacích, které se negativně projevily na 
průjezdnosti městem. Jednalo se zejména o tyto stavební činnosti: 

• stavba silnice I/11 prodloužená Rudná, 

• oprava silnice I/11 ul. Rudná ve Vítkovicích, 

• oprava silnice I/56 ul. Místecké v Hrabůvce, 

• oprava silnice I/56 ul. Cingrova,  

• oprava silnice II/479 ul. Opavská v úseku od ul. Třebovická po silici I/11 

ul. 17. listopadu, 

• oprava Svinovských mostů silnici II/479 ul. Opavská, 

• oprava mostu silnice III/4787 ul. Výškovická nad silnicí I/11 ul. Rudná, 

• rekonstrukce estakády Bazaly, II. etapa, 

• výstavba okružní křižovatky ul. Paskovská x ul. Mostní, 

• oprava silnice II/479 ul. Orlovská v úseku od ul. Bohumínská 

k ul. Záblatská. 

Mimo výše uvedené stavby, které lze považovat za stavby velkého rozsahu, 
byly prováděny krátkodobější stavby a stavby na méně významných 
komunikacích, které rovněž ovlivňovaly plynulost silničního provozu. 

Mezi další faktory, které se podílejí na bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, je jak pořádání sportovních a kulturních akcí spojené s velkou účastí 
diváků, tak akcí pořádaných přímo na pozemních komunikacích. Mezi 
nejvýznamnější a největší patří: 
 

• novoroční ohňostroj na území městského obvodu Ostrava-Jih, 

• Citycross 2019,  

• Porubajk 2019, 

• Český běh žen, 

• Zlatá tretra 2019, 

• Bats for Love, 

• Colours of Ostrava, 

• Cycling tour,  
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• Run fest 2019, 

• Run tour 2019, 

• Nato 2019, 

• MS v hokeji U20. 

Policisté dopravního inspektorátu městského ředitelství se na všech 
stavebních a kulturních akcích podílejí zejména dohledem, řízením a 
usměrňováním silničního provozu. Jednou z hlavních priorit dohledu nad 
silničním provozem byla v roce 2019 kontrola dodržování používání hovorového 
zařízení u řidičů za jízdy a jízda v jízdních pruzích. Aktivní činnosti policistů lze 
rozdělit do tří částí: 

• Oddělení dopravně inženýrských činností, jako dotčený orgán příslušný 

k uplatnění stanovisek k zajištění bezpečnosti a plynulosti na pozemních 

komunikacích, posuzuje stavební projekty pozemních komunikací. Dále 

upozorňuje příslušné silniční správní úřady a majetkové správce 

pozemních komunikací na dopravní deficity a navrhuje opatření k zajištění 

bezpečnosti provozu. Provádí bezpečnostní inspekce u dopravních nehod 

se smrtelnými následky, které vyhodnocuje a dále navrhuje potřebná 

opatření.  Zpracovává zjištěné skutečnosti a snaží se tak předcházet 

vzniku takto závažných dopravních nehod. V rámci Aktiv BESIP se 

policisté tohoto oddělení účastnili přednášek a prezentací Semináře 

metodiků dopravní výchovy ZŠ a MŠ. 

• V rámci prevence, která je nedílnou součástí práce dopravních policistů, 

navštívili v roce 2019 18 základních a 10 mateřských škol a dětské tábory, 

kde se účastnili přednášek formou her s dopravní tematikou zaměřenou 

hlavně na bezpečnost silničního provozu. Dále se dopravní policisté 

účastnili cca 20 akcí spojených s prezentací policejní techniky a 

pracovních činností policistů např. akce „Dny obcí“.  

• V rámci stanovených priorit bylo v průběhu roku 2019 policisty městského 

ředitelství zjištěno 3.940 přestupků řidičů, kteří při jízdě drželi v ruce 

telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, či 

s ním jinak manipulovali a 2.281 přestupků řidičů, kteří svým jednáním 

porušili některé z ustanovení uvedených v § 12 „jízda v jízdních pruzích“ 

zákona č. 361/2000 Sb. 

Kromě výše uvedených činností zajišťují dopravní policisté viditelný dohled 
nad silničním provozem na území Statutárního města Ostrava a v rámci 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se zaměřují na způsob jízdy vozidel, 
rychlost, předjíždění a správné chování řidičů na vyznačených přechodech pro 
chodce. Pozornost byla věnována také chodcům a cyklistům. Vyčlenění policisté, 
kteří jsou zařazeni v tzv. „Kamion týmu“, provádějí kontrolu nákladní dopravy a 
autobusové dopravy zaměřenou na sociální předpisy, AETR, ADR. 
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11. Oblast veřejného pořádku 

Oblasti veřejného pořádku, respektive přípravy a realizace bezpečnostních 
opatření v souvislosti s konáním sportovních, kulturních a politických akcí, byla 
v roce 2019 věnována zvýšená pozornost, a to v souvislostech s vývojem 
bezpečnostní situace v Evropě a vládou vyhlášeného 1. stupně ohrožení 
terorismem.  

V podmínkách Městského ředitelství policie Ostrava byli do všech 
bezpečnostních opatření veleni policisté útvarů vnější služby a rovněž policisté 
služby kriminální policie a vyšetřování, včetně specialistů zařazených na úseku 
extremismu a diváckého násilí. Na základě jejich informací byl stanoven rozsah 
bezpečnostního opatření, zejména ve vztahu k početním stavům policistů 
nasazených do bezpečnostního opatření.  

V roce 2019 bylo policisty vnější služby, s významným podílem policistů 
služby kriminální policie a vyšetřování, realizováno celkem 332 bezpečnostních 
opatření s různým zaměřením (kulturní a společenské akce, hudební produkce 
a festivaly, sportovní utkání a dopravně bezpečnostní akce). Mezi bezpečnostní 
opatření s nasazením vysokého počtu sil a prostředků patřily již tradičně 
bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku jednak v souvislosti 
s konáním fotbalových utkání klubu FC Baník Ostrava, kdy tento klub má 
dlouhodobě jedny z nejradikálnějších fanoušků fotbalu. Za sledované období 
roku 2019 tak bylo na teritoriu města Ostravy provedeno 20 bezpečnostních 
opatření k fotbalovým zápasům 1. fotbalové FORTUNA ligy, kdy nejrizikovější 
byla opatření k utkání FC Baník Ostrava a Slavia Praha, utkání FC Baník Ostrava 
a Sparta Praha a především FC Baník Ostrava a SFC Opava, a to jak v jarní, tak 
i podzimní části ligy. 

Nemalý podíl tvořila 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 2019 realizováno celkem 
39, z toho 15 bylo rizikových, a dále zajištění hokejových utkání 1. hokejové ligy 
celku HC Torax Poruba, kde došlo k radikalizaci části fanoušků, kterých bylo 
v roce 2019 realizováno celkem 32, z toho 12 rizikových. 

V listopadu 2019 proběhla akce HAD (hazard, alkohol, drogy) se zaměřením 
na osoby mladistvé. Během policejní akce bylo kontrolováno 60 mladistvých a 
nezletilých osob, z toho zjištěno 9 podnapilých osob mladistvých a 1 podnapilá 
nezletilá osoba.    

Dalšími významnými akcemi bylo zajištění veřejného pořádku v souvislosti 
s konáním hudebních festivalů LÉTOFEST, BEATS FOR LOVE, COLOURS OF 
OSTRAVA a jemu předcházejícímu Festivalu v ulicích, dále pak zajištění 
bezpečnostních opatření v souvislosti se světovým pohárem FIBV Beach Open 
volejbal, volbami do EU a Mistrovstvím světa IIHF v ledním hokeji juniorů. 
V listopadu 2019 proběhly čtyřdenní oslavy s názvem SametOVA30 na 
připomenutí 30 let svobody. 
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Tabulka bezpečnostních opatření podle teritorií obvodních oddělení:  

  

útvar 2019 

OOP Mariánské Hory 34 

OOP Poruba 1 46 

OOP Přívoz 25 

OOP Střed 30 

OOP Vítkovice 65 

OOP Zábřeh 12 

OOP Slezská Ostrava 26 

OOP Hrabůvka 32 

OOP Poruba 2 15 

OOP Vratimov 2 

OOP všechna 287 

Akce MŘP 45 

  

12. Prevence 

V rámci městského ředitelství bylo v roce 2019 provedeno 

477 preventivních přednášek. Oddělení prevence - pracoviště Ostrava 

provedlo 80 přednášek, preventisté obvodních oddělení provedli celkem 

397 přednášek. Osloveno bylo 11.187 posluchačů z řad cílových skupin, pro 

které byly akce určeny. Jedná se pouze o preventivní besedy nikoliv prezentační 

akce PČR a dny IZS v rámci městského ředitelství.  Procentuální znázornění 

níže.  
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V roce 2019 se výrazně navýšil počet realizovaných preventivních aktivit 

na území města Ostravy. Preventisté obvodních oddělení provedli 397 

přednášek a oslovili celkem 8.052 posluchačů. U oddělení prevence byl 

zaznamenán pokles preventivních přednášek, kdy v roce 2019 bylo oddělením 

realizováno 80 besed. Počet posluchačů se však téměř nesnížil, jednalo se 

o 3.135 posluchačů.  

 

V průběhu celého roku se preventisté zapojovali do aktivit celorepublikového 

či krajského rozsahu. V roce 2019 se jednalo především o realizaci projektu 

„Zebra se za tebe nerozhlédne“, „To je zákon kámo“ - návazný program 

protidrogového vlaku Revolution Train, „Kdo s Koho“ a týden čtení 

Policejních pohádek. V rámci platformy „Bezpečnější Ostrava“ preventisté 

participují na preventivně prezentačních akcích s Městskou policií Ostrava. Ty se 

uskutečňují převážně v době zvýšeného počtu nakupujících v obchodních 

centrech (Velikonoce, Vánoce apod.). 

Důležitá či zajímavá činnost Policie ČR je také medializována, především za 

využití internetových stránek www.policie.cz a sociálních sítí Policie ČR. 

Vybraných preventivních akcí se účastnila také veřejnoprávní či lokální média. 

Jednalo se především o kurz „KUZMA“, projekt zaměřený na viditelnost chodců 

„Nebuďte neviditelní“ a akci pro děti ostravských MŠ s názvem „Dopoledne 

s policií“. Koordinátor prevence se také účastnil pořadu „Poradna Českého 

rozhlasu“.  

V roce 2019 byl na základě žádosti získán a vyčerpán finanční dar Magistrátu 

města Ostravy na prevenci ve výši 250.000 Kč. Prostředky byly vyčerpány dle 

podané žádosti. Byly pořízeny preventivně-prezentační materiály, které se, mimo 

jiné, předávají cílovým konzumentům prevence k překonání komunikační bariéry 

či ukotvení a generalizaci přijaté informace.  
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Koordinátor prevence i preventisté přímo zajišťují či se podílejí na řadě 
preventivních aktivit: 

Celorepublikové projekty: 

• „To je zákon kámo“ – návazný program Protidrogového vlaku Revolution 

Train, 

• „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – dopravní problematika, 

• „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i sousedům“ – majetková 

problematika, 

• „Markétina dopravní výchova“,  

• „Řídím, piju nealko pivo“. 

Projekty Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje: 

• Policejní pohádky, 

• „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou", „Na policejní 

služebně“, 

• „Černá kronika aneb ze soudních síní“ – projekt určen pro seniory, 

• „Kdo s Koho“ – majetková problematika v době adventu,  

• „Nebuďte neviditelní“ – dopravní problematika, viditelnost chodců, 

• „Bereš? Zemřeš!!“ – protidrogový projekt. 

Projekty Městského ředitelství policie Ostrava: 

• „Prevence pro všechny“ – preventivní projekt určen pro žáky základních 

škol, případně studenty středních škol (práce policie, dopravní 

problematika, trestně-právní zodpovědnost, drogová problematika 

a návykové látky, internet a sociální sítě, kyberšikana), 

• „KUZMA“ – kurz zodpovědného majitele městského psa – určen pro 

mládež ve věku 10 - 18 let, výuka výcviku psa v deseti lekcích vedených 

zkušeným psovodem, 

• „Poldík Webík pomáhá a chrání“ – dlouholetý projekt určen pro žáky 

1. stupně základních škol, který upozorňuje na rizika kyberšikany 

a kybergroomingu,  

• „Dopoledne s policií“ – projekt určen pro děti předškolního věku, 

seznámení se s prací Policie ČR.  

Koordinátor prevence dále působí: 

• v týmu mezinárodního projektu „Zefektivnění česko-polské spolupráce 

v boji proti kyberkriminalitě“,   

• v platformě „Bezpečnější Ostrava“ (spolupráce pracovníků magistrátu, 

dopravního podniku, Městské policie Ostrava a Policie ČR na 

preventivních aktivitách v rámci SMO), 

• v rámci „pracovní skupiny Prevence kriminality“. 

V preventivních aktivitách realizovaných preventisty městského ředitelství 

jsou podchyceny všechny věkové kategorie cílových skupin od dětí předškolního 
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věku až po seniory. Pro posluchače jsou realizovány přednášky dle 

dlouhodobého plánu, ale také dle aktuální potřeby preventivního působení. Ve 

větší míře jsou v současné době požadovány přednášky spojené 

s problematikou internetu, sociálních sítí a kyberprostoru obecně (práce 

s materiály e-bezpečí, KPBI – kraje pro bezpečný internet, apod.). Na požadavky 

se daří reagovat v požadovaném čase, případně v adekvátním akceptovatelném 

období. Nově bylo ve spolupráci s Městskou policií Ostrava pro preventisty 

zajištěno školení v podobě seminářů na různá preventivní témata, která 

přednášejí  odborníci  v dané  problematice  (zástupce  e-bezpečí, OSPOD, 

probační a mediační služby, Krajského úřadu Moravskoslezského kraj, apod.). 

Preventisté se také účastnili prezentačních akcí v rámci různých dnů IZS, Dne 

policie apod. Na těchto aktivitách se podílí dle personálních možností 

a bezpečnostní situace také vyčlenění policisté dopravního inspektorátu 

a oddělení hlídkové služby městského ředitelství.  

13. Personální stavy 

Personální stavy policistů městského ředitelství jsou bezesporu jedním 
z nejdůležitějších faktorů, které přímo ovlivňují bezpečnostní situaci na jeho 
teritoriu. K datu 1. 1. 2020 byl tabulkový stav u městského ředitelství 
1.085 policistů. Z tohoto počtu je 761 policistů vnější (pořádkové) služby a 313 
policistů služby kriminální policie a vyšetřování.  

14. Závěr 

V závěru bych chtěl 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 není možné dávat rovnítko mezi pojem veřejný pořádek a 
kriminalita.  

S čistým svědomím však mohu konstatovat, že policisté Městského 
ředitelství policie Ostrava mají za sebou úspěšný rok, ve kterém se, při téměř 
stejném nápadu trestné činnosti, podařilo zvýšit objasňovanost na vynikajících 
46,54 %. Díky náročnému, pravidelnému výcviku, osobnímu nasazení, 
zodpovědnosti a vysoké míře profesionality zvládli nejrůznější bezpečnostní 
opatření a akce.   

Jsem si vědom, že na těchto úspěších se podílelo daleko více subjektů, 
kterým bych chtěl poděkovat za jejich spolupráci a podporu. Cílem pro rok 2020 
bude snaha udržet nastavený trend a přesvědčit tak obyvatele i návštěníky, že 
Ostrava je metropole kulturní, společenská, sportovní – prostě živá a bezpečná.  

 
 

      


